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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004128-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004128-18.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA e outros Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste quanto o documento enviado pelo NAT (id 

16652470), requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

 

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

676/2018 do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca (Id 16659028), 

impulsiono estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para que 

efetue o prévio pagamento dos emolumentos de averbação da ação de 

anulação de contrato de compra e venda, no valor de R$ 40,14 (quarenta 

reais e quatorze centavos), mediante depósito em Conta-Corrente nº 

13022-2, Agência 1380-3 do Banco Bradesco S/A (237), de titularidade de 

"Alta Floresta Cartório do 1º Ofício", inscrito sob CNPJ/MF nº 

00.831.230/0001-00, encaminhando o respectivo comprovante para 

cartorio.af1@hotmail.com, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (EXEQUENTE)

A. R. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003314-40.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): DELANE CRISTINA RIPARDO DE SOUZA e outros RÉU: 

ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s) do reclamado: 

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença c/c pedido liminar inaudita altera pars proposto por Adriano dos 

Santos Fernandes em face de Delane Cristina Ripardo de Souza, ambos 

qualificados nos autos, visando, em liminar, a busca e apreensão do 

menor Adriano Ripardo Fernandes. Afirma que a executada não está 

cumprindo o acordo entabulado entre as partes, o qual foi homologado 

judicialmente, no que concerne à guarda do menor, por ter mudado 

repentinamente para a Comarca de Cuiabá-MT, sem ter feito qualquer 

comunicação, estando o mesmo impedido de exercer o seu direito de 

visitas desde o mês de setembro de 2018, inclusive alega que o menor 

pode estar em situação de risco em razão das supostas ameaças que a 

executada vem sofrendo depois da morte Abílio Pereira Barbosa, ocorrida 

em 04/09/2018, nesta Comarca. Pois bem. Nos termos do artigo 536 e 

seguintes do CPC/15, recebo o cumprimento de sentença, devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a conversão da classe processual para 

“Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT. Entretanto, postergo a apreciação do pedido liminar para 

após a manifestação do Ministério Público. Assim, abra-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para parecer, no prazo 15 (quinze) dias. Após, 

voltem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca 

da Diligência Negativa sob Id 16252362, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca 

da Diligência Negativa de Id 16510585, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004063-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON VIEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004063-23.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GERSON VIEIRA DE CARVALHO Advogado(s) do reclamante: 

CRISTHIANE BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

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

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

designar audiência de conciliação/mediação, uma vez que, a parte autora 

manifestou não manifestou interesse. 4) CITE-SE a parte ré para, no prazo 

de quinze (15) dias (CPC/2015, art. 335, III), apresentar resposta, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 5) Após o decurso do prazo para resposta, com ou 

sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte 

autora, para se manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004064-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LUIZ DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004064-08.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ELIAS LUIZ DE CARVALHO Advogado(s) do reclamante: 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE, VANDA MARA BUENO 

GODOY REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO 

PREVIDÊNCIARIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CC PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por REQUERENTE: ELIAS LUIZ DE 

CARVALHO em face do INSS, ambos devidamente qualificados. Assevera 

que a despeito do preenchimento dos requisitos legais e do requerimento 

administrativo efetivado, a autarquia requerida negou indevidamente o 

benefícios previdenciário pleiteado. É o relatório. Decido. Recebo a inicial. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro que há requerimento de 

tutela de urgência em caráter liminar com o escopo de ver implantado o 

benefício requerido pela Autora. Todavia, compulsando as provas 

contidas nestes autos eletrônicos, não há segura probabilidade do direito 

a respaldar a concessão, em caráter liminar, da tutela provisória 

requerida. Isto porque há dúvidas quanto à incapacidade laboral da parte 

autora e sua real condição de saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação 

da tutela de urgência para a após a resposta da autarquia requerida, a 

qual se dará quando apresentado o laudo da perícia a ser realizada na 

parte autora, que será adiante determinada. Nos termos do Convênio nº 

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções n.º 541/2007, n.º 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução n.º 232/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, NOMEIO como perito judicial a Dra Fernanda Sutilo 

Martins - CRM 8137 MT, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em observância à Resolução nº 

00232/2014-CNJ, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (dez) dias, se manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais. 

Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, certifique-se. Por fim, façam 

os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158200 Nr: 5145-43.2017.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angellia Alves Coutinho Biet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Biet- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento do artigo 482, VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover a assinatura no 

termo das primeiras declarações, pela inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63973 Nr: 3175-86.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderito Alves da Rocha

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a REGULARIZAÇÃO CADASTRAL 

do CPF da parte REQUERENTE junto à Receita Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 6664-63.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A - 

Rede Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Moraes 

Pereira Leite - OAB:13821/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062, Raimar 

Abílio Bottega - OAB:3882

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Sebastião Ribeiro 
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Sobrinho em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambos qualificados nos autos.

Com o retorno dos autos à primeira instância, a exequente requereu o 

cumprimento do acórdão (fls. 454/457), pugnando pela intimação da 

executada para realizar o pagamento da condenação.

Às fls. 475/476, a parte executada juntou comprovante de pagamento da 

condenação, via depósito judicial, bem como, requereu a extinção do feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC/15.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou, às fls. 477/478, pelo 

levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante 

transferência para conta informada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Por fim, DEFIRO a transferência da importância depositada judicialmente, 

para a conta abaixo indicada.

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor do patrono da parte 

exequente, devendo o valor depositado em juízo ser transferido para 

conta bancária indicada às fls. 478 (Banco do Brasil, Agencia 1177-0, C.C. 

45335-8, CPF nº 001.691.541-06 Valnir Telles de Oliveira Junior).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003103-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. K. F. (REQUERENTE)

R. D. F. (REQUERENTE)

P. H. K. F. (REQUERENTE)

P. D. S. B. (REQUERENTE)

A. D. S. F. (REQUERENTE)

S. A. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1003103-04.2017.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 177.168,89 ESPÉCIE: [Administração de Herança, 

Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: Nome: SILVANA ADRIELI KRAUSE Endereço: Estrada A, 

Ramal Cumaru, Sítio São João, Zona Rural, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 Nome: AMANDA DOS SANTOS FAGUNDES Endereço: RUA 

PALMEIRAIS, 524, PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, CAMPO GRANDE - 

MS - CEP: 79034-500 Nome: RAFAELA DUTRA FAGUNDES Endereço: 

Avenida Ida Colenghi Stival, 126, Centro, RIO V M GROSSO - MS - CEP: 

79480-000 Nome: PATRICK DA SILVA BRANDAO Endereço: Rua Projetada 

A, 01, João de Barro, RIO V M GROSSO - MS - CEP: 79480-000 Nome: 

PEDRO HENRIQUE KRAUSE FAGUNDES Endereço: ESTRADA A, RAMAL 

CUMARU, S/N, SITIO SAO JOAO, ZONA RURAL, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 Nome: PAULO HENRIQUE KRAUSE FAGUNDES Endereço: 

ESTRADA A, RAMAL CUMARU, S/N, SITIO SAO JOAO, ZONA RURAL, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDIR 

FAGUNDES DOS SANTOS Endereço: Estrada A, Ramal Cumaru, Sítio São 

Joaõ, Zona Rual, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS, dos 

termos da ação de inventário ora proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de 

inventário com pedido de alvarás judiciais dos bens deixados em virtude 

do falecimento de Valdir Fagundes dos Santos, ocorrido em 25/09/2017 

DECISÃO: Vistos. Trata-se de ação de abertura de inventário com pedido 

de Alvarás judiciais, proposta por Silvana Adrieli Krause, representando 

ainda os filho menores P.H.K.F, P.H.K.F, Amanda dos Santos Fagundes, 

Rafaela Dutra Fagundes e Patrick da Silva Brandão. A primeira requerente 

alega que viveu em união estável com o de cujus, desde 24/06/2012 até o 

falecimento do mesmo em 25/09/2017, e que desta união nasceram dois 

filhos, P.H.K.F e P.H.K.F. Ainda, a existência de mais três filhos todos 

maiores e capazes, sendo Amanda dos Santos Fagundes e Rafaela Dutra 

Fagundes, filhas biológicas e Patrick da Silva Brandão filho Socioafetivo. 

Os requerentes requerem que seja nomeada inventariante a Sra. Silvana 

Adrieli Krause, bem como que seja reconhecida e declarada a união 

estável entre esta e o de cujus (Sr.Valdir Fagundes dos Santos). 

Requerem ainda, que seja reconhecida a filiação socioafetiva de Patrick da 

Silva Brandão em relação ao Sr. Valdir Fagundes dos Santos (falecido). 

Da mesma forma, requereram a expedição de Alvará Judicial em favor do 

espólio representado pela primeira requerente Sra. Silvana Adrieli Krause, 

objetivando a liberação de valores existentes na conta bancária de 

titularidade do de cujus, (CPF n° 254.951.271-53) no Banco do Brasil. 

Outrossim, requereram a expedição de Alvará Judicial em favor do espólio 

representado pela primeira requerida Sra. Silvana Adrieli Krause, 

objetivando a movimentação do rebanho bovino e autorizando a efetivação 

dos registros por ela junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Mato 

Grosso. A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, recebo a inicial. INDEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, considerando o patrimônio declarado pela 

Autora, bem como, que constituiu advogado particular nos autos. Assim, 

presume-se que não se encontra no estado de miserabilidade, a justificar 

a concessão deste benefício. Todavia, defiro a obrigação quanto ao 

pagamento das custas processuais ao final do processo, tendo em vista a 

declaração da autora em não possuir condições de fazê-la no presente 

momento. CONSIGNO ainda que os pedidos de reconhecimento de união 

estável entre a primeira requerente e o de cujus e de reconhecimento da 

filiação socioafetiva do requerente Patrick da Silva Brandão em relação ao 

de cujus deverão ser discutidos em outra oportunidade em ação própria, 

tendo em vista a inadmissibilidade na cumulação dos pedidos. Quanto ao 

pedido de alvará judicial para levantamento do saldo existente na conta 

bancária do de cujus, bem como o pedido de alvará para movimentação do 

rebanho bovino, somente após a análise e julgamento das questões 

prejudiciais acima indicadas, haverá sua apreciação. Ad cautelam, 

NOMEIO inventariante a Sra. Silvana Adrieli Krause, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, das quais deverá lavrar-se termo circunstanciado, 

nos termos do artigo 620 do CPC. Com o aporte das primeiras 

declarações, CITEM-SE, os herdeiros e os legatários para os termos do 

inventário e partilha, atentando-se o Sr. Gestor para o previsto no art. 626, 

§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Após, INTIMEM-SE a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente e o testamenteiro, se houver testamento. Concluídas as citações, 

ABRA-SE vista às partes em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) 

dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, nos termos 

em que determinado no art. 627, do CPC. Determino a inclusão dos 

menores (requerentes) no sistema PJe. Ciência ao Ministério Público. Alta 

Floresta-MT, 12 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA, digitei. ALTA FLORESTA/MT, 

26 de Novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004086-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIRA BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1004086-66.2018.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 26.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: LEONIRA BENTO DE SOUZA 

Endereço: RUA FORTALEZA, 966, CRISTO REI, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO 

BORIN, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 

13201-836 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE INTERESSADOS 

INCERTOS OU DESCONHECIDOS, dos termos da ação de usucapião ora 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de usucapião para obter a propriedade do do imóvel urbano com 

área de 405,00 m/2 (quatrocentos e cinco metros quadrados), quadra 

RS-18, lote nº 07 (sete), Loteamento denominado embrião urbano Carlinda, 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, 

registrado no primeiro serviço notarial e registral da Comarca de Alta 

Floresta/MT. DECISÃO: Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação das partes requerentes (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se 

de um procedimento especial, bem como, visando maior celeridade 

processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), designar audiência na 

forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de conciliação 

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

partes manifestem interesse em se comporem. 4) CITE-SE a parte 

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

presente ação é de quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 

246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no mandado que o prazo para 

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

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) 

CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma do artigo 259, 

inciso I, do CPC/2015. 7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda 

Pública Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos 

referidos entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu. 8) 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

publicado na forma da Lei. ALTA FLORESTA/MT, 26 de Novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALLI KLANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000813-16.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VALLI KLANN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Valli Klann, adequadamente qualificada nos autos, propôs 

esta ação de aposentadoria por idade rural em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos 

legais, requerendo concessão do benefício denominado Aposentadoria 
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por Idade em Trabalho Rural. Visando comprovar sua atividade rural em 

regime de economia familiar, carreou: certidão de casamento do ano de 

1996; certidão de óbito do marido, datada no ano de 2006; e carta de 

concessão de pensão por morte, também de 2006; e certidão de escritura 

de compra e venda de chácara situada no Estado do Paraná, ano 1971, 

por seu ex-marido. A decisão de ID 9760677 recebeu a inicial e determinou 

a citação. A Autarquia Requerida foi citada e apresentou contestação sob 

ID 10829049, aduzindo que não houve juntada de documento que 

configurasse início de prova material, bem como que a Requerente residia 

em logradouro urbano na nesta cidade. Sobreveio a impugnação à 

contestação de ID 14339209. Saneado o feito pela decisão de ID 

15496439, rejeitou-se a arguição de prescrição de parcelas do benefício, 

designou-se audiência de instrução e julgamento e fixaram-se os pontos 

controvertidos. Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova 

testemunhal harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a 

parte requerida restou ausente de forma injustificada. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão autoral é procedente. 

Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a parte 

autora colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal 

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

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

pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua qualidade de 

segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, 

LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 

carência daquele (artigo 143, LGPS), que de forma descontinuada. O fato 

da parte requerente não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações. Ou seja, a 

observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em verdadeiro 

retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o livre 

convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Todavia, a parte requerente trouxe robustas provas que constituem início 

de prova material, dentre as quais: certidão de casamento do ano de 1996; 

certidão de óbito do marido, datada no ano de 2006; e carta de concessão 

de pensão por morte, também de 2006; e certidão de escritura de compra 

e venda de chácara situada no Estado do Paraná, ano 1971, por seu 

ex-marido, como já relatado. Os documentos juntados constituem início de 

prova material e, portanto, constituem indícios de que a parte autora 

laborou em regime de econômica familiar pelo menos desde o ano de 1971. 

Em corroboro ao início de prova material, as provas testemunhais foram 

harmônicas e afastaram qualquer dúvida quanto ao caráter de economia 

familiar da atividade rural exercida pela Requerente. A testemunha Antônia 

dos Santos Coelho alegou que conheceu a Requerente no ano de 1980 e 

que, pelo menos desde então, a Requerente residiu em chácara localizada 

na Pista do Cabeça, nesta urbe; que lá produzia lavoura branca, tal como 

arroz, feijão, batata, e cria galinhas e porcos; que após o falecimento do 

marido, a Requerente deixou de trabalhar com a terra e passou a morar 

com os filhos. De forma harmônica, a testemunha Iracema Petry relatou 

que conhece a Autora desde o ano de 1980 e afirma que a Requerente, 

daquela data até o ano de 2006, trabalhou com o plantio de lavoura 

branca, pois levava “as coisas para a gente”. Que com o falecimento do 

marido, a Autora, no ano de 2007 ou 2008, deixou o trabalho rural e foi 

morar com os filhos. Desta feita, restou clarividente nos autos que o Autor 

havia preenchido o período de carência, mantinha qualidade de segurado 

e que exerceu atividade rural como segurado especial, ao menos desde o 

ano de 1980 até o ano de 2006. A indicação de que a Autora teria residido 

em área urbana da cidade de Alta Floresta não infirma seu direito 

adquirido, pelo trabalho rural em regime de economia familiar por período 

35 (trinta e cinco) anos. Portanto, a parte requerente faz jus ao benefício 

previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, eis que 

demonstrou o atendimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 

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

julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o requerido 

INSS a pagar para a parte autora o benefício previdenciário Aposentadoria 

Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor 

de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

propositura da ação, em 23/07/2017, eis que a Autarquia Previdenciária 

não pode ser penalizada com a mora da parte requerente em ingressar 

com a demanda após ter seu benefício negado administrativamente em 

01/09/2014. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) Valli Klann; II) 

Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; iv) DIB – Propositura da ação (23/07/2017); v) RMI – Um salário 

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

da presente sentença. Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

fixo-os em 10% sobre o valor da condenação. Deixo de determinar a 

incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença 

(Súmula 111 do STJ). Inadmissível a condenação da parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Sentença sujeita 

à remessa necessária ante sua iliquidez. Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, 23 de novembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002876-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASA APOIO A FAMILIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002876-14.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: CASA APOIO A FAMILIA EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Recebo a inicial e sua emenda. A presente pretensão 

visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

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

executivo, de modo que a ação monitória é a via apropriada (art. 700 do 

CPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição de mandado, com o prazo de 

15 dias, para pagamento de R$ 18.007,92 (dezoito mil e sete reais e 

noventa e dois centavos), com lastro na prova escrita coligida aos autos, 

nos termos do pedido da inicial (art. 701 do CPC), anotando-se no 

mandado que caso o réu cumpra sua obrigação ficará isento de custas. 

Os honorários advocatícios restam fixados em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor do débito (caput, art. 701, do CPC). Consigne-se, no mandado, que 

a parte requerida possui a faculdade de opor os embargos monitórios, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de prévia segurança do 

juízo. Não havendo a oposição de embargos nem o cumprimento da ordem 

contida no mandado, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

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

Floresta, 23 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SERGIO GALHARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002428-41.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PEDRO SERGIO GALHARINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. PEDRO SÉRGIO GALHARINI, adequadamente 

qualificado nos autos, propôs esta ação de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o 

preenchimento dos requisitos legais, requerendo concessão do benefício 

denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural. Visando 

comprovar sua atividade rural em regime de economia familiar, carreou os 

documentos ao PJe. A inicial foi recebida (ID 9744609), momento em que 
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concedeu-se a gratuidade de justiça e determinou-se a citação da 

Autarquia Requerida. Apresentada a contestação (ID 10602447) 

conjuntamente aos documentos, a Requerida alegou que o Autor possui 3 

(três) veículos em seu patrimônio e que sua esposa tem endereço 

cadastrado junto ao Sinesp/Infoseg em logradouro situado no Município de 

Alta Floresta, fatos que descaracterizariam o regime de econômica familiar 

e implicariam na improcedência do pedido. Sobreveio a impugnação à 

contestação (ID 11135462) Saneado o feito (ID 14466655), rejeitou-se a 

prescrição alegada, fixou-se os pontos controvertidos e intimou-se as 

partes para indicar as provas a serem produzidas. Por requerimento da 

parte autora, designou-se audiência de instrução para a oitiva de 

testemunhas (ID 15623784). Na audiência de instrução, com termo sob ID 

16529292, colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova 

documental já realizada, sendo que a parte requerida restou ausente de 

forma injustificada. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

pretensão autoral é procedente. Trata-se de ação reivindicatória de 

benefício previdenciário, tendo a parte autora colacionado robusta prova 

material e produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua 

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

autora, documental e testemunhalmente, pretendeu e conseguiu 

comprovar de forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos 

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

incontroverso nos autos sua qualidade de segurada (artigo 11 e 

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

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

daquele (artigo 143, LGPS), que de forma descontinuada. O fato da parte 

requerente não trazer para os autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício 

pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio 

urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, 

ao exercício de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer 

outra formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio 

rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento motivado do magistrado 

na apreciação do valor do conjunto probatório. Todavia, a parte 

Requerente trouxe robustas provas que constituem início de prova 

material, dentre as quais: notas de aquisição de insumos para agrícolas e 

para criação de animais do ano de 2007 (Id 9731757) e certidão de 

casamento lavrada no ano de 1988. Os documentos juntados constituem 

início de prova material e, portanto, constituem indícios de que a parte 

autora laborou em regime de econômica familiar pelo menos desde o ano 

de 1988. Em corroboro ao início de prova material, as provas testemunhais 

foram harmônicas e afastaram qualquer dúvida quanto ao caráter de 

economia familiar da atividade rural exercida pelo Requerente. A 

testemunha Marionildo de Sousa Ribeiro alegou conhecer o Requerente 

desde o ano de 1986, quando moravam no Estado do Paraná. Aduziu que 

desde então o Autor, juntamente com seu pai e irmãos, trabalham com a 

produção de leite, arroz, feijão, algodão e demais produtos necessários 

para sobrevivência, assim como produzem gado em pequena quantidade. 

Descreveu que o Autor e seu pai vieram para o Mato Grosso e adquiriram 

uma propriedade no Município de Paranaíta, na Vicinal 3ª Leste. 

Posteriormente, o Requerente adquiriu um sítio próprio no Assentamento 

São Pedro, de onde retira seu sustento até os dias atuais. Em 

consonância, a testemunha Ademar Alves da Silva relatou que conhece o 

Autor desde 1966, época em que vivam em Umuarama-PR. Asseverou que 

mudou-se para essa região, e, em seguida, veio o Requerente e sua 

família. Afirmou que em Paranaíta, o Requerente plantava lavoura, criava 

bois para o consumo e extraia leite. Restou clarividente nos autos que o 

Autor havia preenchido o período de carência, mantinha qualidade de 

segurado e que exerceu atividade rural como segurado especial, ao 

menos desde o ano de 1988. O fato de o autor ter conquistado alguns 

veículos no decorrer de seu trabalho, não significa a perda da qualidade 

de trabalhador rural em regime de economia familiar, até mesmo porque 

pode-se averiguar que se tratam de camionetes antigas (anos 2011, 1994 

e 1988). Ademais, o fato de a esposa do autor residir em local urbano não 

retira do Autor da qualidade de segurado especial rural, tendo em vista 

que a prova testemunhal colhida judicialmente, como já fundamentado, foi 

no sentido de que o trabalho desenvolvido pelo Requerente sempre foi 

efetuado em pequenas propriedades rurais, sem o uso de empregados, 

com o auxílio de seu pai e irmãos. Portanto, a parte requerente faz jus ao 

benefício previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, 

eis que demonstrou o atendimento dos requisitos legais nos termos do 

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

mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o 

requerido INSS a pagar para a parte autora o benefício previdenciário 

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

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

devido desde o ajuizamento do feito em 04/09/2017, tendo em vista que a 

Autarquia não deve ser penalizada pela inércia da parte Autora na busca 

do Poder Judiciário. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) Pedro 

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

salário mínimo nacional; iv) DIB – 04/09/2017, data da propositura; v) RMI – 

Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – sessenta dias, a 

contar da intimação da presente sentença. Em relação aos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação. Deixo de 

determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a 

sentença (Súmula 111 do STJ). Inadmissível a condenação da parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. 

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

Sentença sujeita à remessa necessária ante sua iliquidez. Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 22 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE JESUS DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (TESTEMUNHA)

PAULO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000748-84.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONICE JESUS DE SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Leonice Jesus de Santana da Silva, 

adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação de aposentadoria 

por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais, requerendo 

concessão do benefício denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho 

Rural. Visando comprovar sua atividade rural em regime de economia 

familiar, carreou atas de reuniões de associação rural dos anos de 1996, 

1997, 1999, 2000, 2001, quem contêm sua assinatura como participante; 

contrato particular de parceria agrícola, celebrado no ano de 1996; e nota 

de compra de insumos para agropecuária em 2016. A decisão de ID 

12362343 recebeu a inicial e postergou a apreciação da tutela de 

urgência. A Autarquia Requerida foi citada e apresentou contestação sob 

ID 13625396, aduzindo que não houve juntada de documento que 

configurasse início de prova material, bem como que a Requerente residia 

em logradouro urbano na cidade de Carlinda. Sobreveio a impugnação à 

contestação de ID 14068741, que impugnou genericamente os argumentos 

tecidos pelo INSS. Saneado o feito pela decisão de ID 15343149, 

reconheceu-se a prescrição de parcelas do benefício, designou-se 

audiência de instrução e julgamento e fixaram-se os pontos 

controvertidos. Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova 

testemunhal harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a 

parte requerida restou ausente de forma injustificada. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão autoral é procedente. 

Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a parte 

autora colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal 

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

procedente. Explico. A parte autora, documental e testemunhalmente, 
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pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua qualidade de 

segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, 

LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 

carência daquele (artigo 143, LGPS), que de forma descontinuada. O fato 

da parte requerente não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações. Ou seja, a 

observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em verdadeiro 

retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o livre 

convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Todavia, a parte requerente trouxe robustas provas que constituem início 

de prova material, dentre as quais: atas de reuniões de associação rural 

dos anos de 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, quem contêm sua assinatura 

como participante; contrato particular de parceria agrícola, celebrado no 

ano de 1996; e nota de compra de insumos para agropecuária em 2016, 

como já relatado. Os documentos juntados constituem início de prova 

material e, portanto, constituem indícios de que a parte autora laborou em 

regime de econômica familiar pelo menos desde o ano de 1996. Em 

corroboro ao início de prova material, as provas testemunhais foram 

harmônicas e afastaram qualquer dúvida quanto ao caráter de economia 

familiar da atividade rural exercida pela Requerente. A testemunha Manoel 

Rodrigues de Sousa alegou conhecer a Requerente há pelo menos 8 anos 

e que, pelo menos desde então, a Requerente reside em chácara 

localizada na estrada Bom Semeador, na Comunidade São Pedro, em 

Carlinda; que lá produz frutas, abacaxi, feijão, mandioca e cria galinhas; 

que vende esses produtos na feirinha de domingo e nas ruas da cidade. 

De forma harmônica, a testemunha Paulo Ribeiro relatou que conhece a 

Autora há mais de 25 (vinte e cinco) anos e afirma que a Requerente 

sempre morou na chácara da Sra. Olívia e do “Seu Pernambuco (Piauí)”; 

que embora tenha “arrumado” um companheiro há pouco tempo, continua 

a trabalhar na chácara localizada na comunidade Bom Semeador, lá 

plantando feijão de corda, abacaxi, feijão, mandioca, batata e a criar 

vacas de leite; que jamais trabalhou na cidade, somente na chácara. Desta 

feita, restou clarividente nos autos que o Autor havia preenchido o período 

de carência, mantinha qualidade de segurado e que exerceu atividade 

rural como segurado especial, ao menos desde o ano de 1993. A 

indicação de que a Autora teria residido em área urbana da cidade de 

Carlinda não foi constatada após a cognição exauriente, não subsistindo 

elementos probatórios suficientes para a não caracterização do caráter 

de segurada especial rural pelo exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar. Portanto, a parte requerente faz jus ao benefício 

previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, eis que 

demonstrou o atendimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 

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

julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o requerido 

INSS a pagar para a parte autora o benefício previdenciário Aposentadoria 

Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor 

de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

propositura da ação, em 21/03/2018, eis que a Autarquia Previdenciária 

não pode ser penalizada com a mora da parte requerente em ingressar 

com a demanda após ter seu benefício negado administrativamente em 

11/04/2012. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) Leonice 

Jesus de Santana da Silva; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda 

mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB – Propositura da ação 

(21/03/2018); v) RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento 

– 30 dias, a contar da intimação da presente sentença, DEVIDO À 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NESTE ATO, ante o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC. Em relação 

aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixo-os em 10% sobre o valor da 

condenação. Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as 

prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Inadmissível 

a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Sentença sujeita à remessa necessária ante sua iliquidez. 

Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 22 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003443-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001377-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001377-92.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ARTEMIO BEVILAQUA EXECUTADO: WEMERSON ARANTES 

DO PRADO Vistos. Trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos. Intime-se o executado, nos termos do artigo 513, §2º, 

na pessoa do advogado constituído nos autos, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Não 

havendo advogado constituído nos autos para representar o Devedor, 

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

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

prazo previsto no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por fim, se 

certificado o trânsito em julgado da sentença e, transcorrido o prazo do 

artigo 523 do CPC, mediante recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, mediando 

o pagamento da respectiva taxa, a expedição de certidão, nos termos do 

art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º 

do mesmo diploma. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 18 de setembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA MARTINS MULIZINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003475-16.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SILVIA DE SOUZA MARTINS MULIZINE RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da gratuidade de 

justiça, com lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Tendo em vista a improvável 

possibilidade de conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de 

ações de DPVAT distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de 

pauta livre, DEIXO de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, 

do CPC. CITE-SE a requerida, por via postal, para apresentar contestação 
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no prazo de 15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da 

requerida em conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. 

CONSTE-SE ainda que deverá a parte requerida se manifestar sobre os 

fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da 

Lei 13.105/15. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA 

SECRETARIA, para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA 

SECRETARIA, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 28 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004047-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004047-69.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EDINELSON DA SILVA MARQUES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

gratuidade de justiça, com lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Tendo em 

vista a improvável possibilidade de conciliação em casos tais, e ainda, o 

grande número de ações de DPVAT distribuídas nos últimos meses, com o 

esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a audiência preliminar 

prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE a requerida, por via postal, para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE 

que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá indicar em 

preliminar de contestação. CONSTE-SE ainda que deverá a parte requerida 

se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 13 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004173-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004173-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO Vistos. Tendo em vista que a 

demanda foi distribuída sem o recolhimento das custas, como estipula o 

§2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 

da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a comprovação do pagamento das despesas 

de ingresso no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 26 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILDO MEIER DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001790-08.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIONILDO MEIER DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tendo em vista que 

a parte requerida manifestou desistência da produção de prova pericial 

(Id. 14517058). INTIME-SE o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar seu interesse na realização de prova pericial. Caso seja 

positiva a resposta do autor, cumpra-se a decisão de Id. 14373238, 

consignando-se que os honorários periciais serão suportados pelo 

mesmo, observando-se o disposto no art. 98 do CPC. Após, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002911-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROQUE DA COSTA (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002911-37.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: JOSE FERREIRA DA COSTA Endereço: Avenida 

Perimetral, S/N, LT 03 QD RS6, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 

Nome: ANTONIA ROQUE DA COSTA Endereço: Avenida Perimetral, S/N, 

QD 03 LT RS-6, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: CITAÇÃO DE RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, dos termos da ação que 

é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira(m), sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "1. Nos anos 80, no auge das políticas para o 

povoamento da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o 

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente o 

Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola 

de Cotia, para que fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 

2. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de 

Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

Sul do País. 3. Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, 

entretanto, a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não 

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/ MT, recebendo tão só 

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento 

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 
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esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. 5. A atual questão fun diária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o titulo de propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve 

introdução, necessária para e lucidar a problemática envolvendo a 

questão fundiária de Carlinda/ MT, transcrevo os fatos que fundamentam o 

pedido inicial. 7. O requerente é casado e legítimo possuidor do imóvel 

urbano com área de 3.500,00m2 (três mil e quinhentos metros quadrados 

), identificado pelo lote n.º 03 , quadra R S - 6 , Loteamento Residencial 

Carlinda 01 , município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403 , Livro 

2 - G , do CRI da Comarca de Alta Floresta/ MT. 8. O imóvel está registrado 

no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula . 9. 

Pois bem, presume - se que a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. 

Miguel do Prado Priori, uma vez que, os requerentes não possuem todos 

os contratos decorrentes da transitoriedade de possuidores do referido 

lote. Deste modo, pressupõe - se que este era possuidor do lote. 10. Em 

seguimento, no dia 21/01/2009 o lote foi vendido para o Sr. Ivan Rodrigues 

de Souza, conforme se verifica através do contrato de compra e venda 

em anexo. 11. Em sequência, no dia 20/02/2009 o lote foi vendido para a 

Sra. Ancelma Cornettione Nardo de Freitas , conforme se verifica através 

de contrato de compra e venda em anexo. 12. Continuando, no dia 

19/03/2009 o lote foi vendido para o Sr. Beroaldo Hipolito Costa , conforme 

se verifica através de contrato de compra e venda em anexo. 13. 

Enquanto que , no dia 13/07/2009 o lote foi vendido para o Sr. Anisio Pedro 

de Oliveira, conforme se verifica através de contrato de compra e venda 

em anexo. 14. Por fim , no dia 18/03/2011 o lote n.º 0 3 , quadra R S - 6 , 

Loteamento Residencial Carlinda 01 , objeto da objeto da matrícula n.º 

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

requerentes . 15. Portanto , os requerentes detém a cadeia possessória, 

do lote urbano há aproximadamente 20 (vinte) anos, levando - se em conta 

a época que a requerida efetuou a venda dos imóveis inerentes a cidade 

de Carlinda/MT , sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacifica. 16. Em tempo, os requerentes realizaram no imóvel 

a construção de uma casa, a qual se destina a moradia da família." 

DECISÃO: "Vistos. 1 - Defiro a gratuidade de justiça, por força da 

presunção disposta no §3º, do art. 99, do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais 

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - 

Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos autos, qualquer 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO o pedido de sua 

intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Alta 

Floresta, 13 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN 

BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003935-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA (AUTOR(A))

SEVERINA MADALENA VIEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1003935-03.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: SEVERINA MADALENA VIEIRA 

ROCHA Endereço: RUA LÍRIO BRANCO, S/N, CENTRO, CARLINDA - MT - 

CEP: 78587-000 Nome: RAIMUNDO NONATO ROCHA Endereço: RUA LÍRIO 

BRANCO, S/N, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira(m), sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"Os autores são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 

06 , Quadra R - 26 , situado no Embrião Urbano de Carlinda, com área de 

500,00 m², objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2 - G. O imóvel permanece 

registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, responsável pelo 

povoamento do município de Carlinda durante a década de 80, uma vez 

que os compradores originais não foram agraciados com os títulos de 

propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de quitação do bem. 

Assim, desde o ano de 1989 a posse do imóvel em questão tem sido 

transferida sem a devida regularização, apenas por meio de contratos de 

venda e compra, como se observa pelos documentos que seguem em 

anexo. A aquisição do referido lote pelos autor esjá se deu há muitos 

anos, todavia, o contrato de permuta foi confeccionado apenas neste ano, 

os autores de seu turno adquiriram o imóvel das mãos de Nelcy Marchi 

Micuanski . Nesse ínterim , os autores exercem a posse do imóvel urbano 

em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e 

pacífica), onde estabeleceram sua moradia habitual, além de realizado 

melhorias , há mais de 20 ( vinte ) anos, ressaltando que os autores detêm 

a cadeia possessória, advinda de sucessivos instrumentos particulares 

de compra e venda (anexos) , do lote há mais de 20 (vinte) anos , pelo 

que faz jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto 

das assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para 

obtenção da usucapião será feito mediante os documentos que instruem a 
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exordial e através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas ." DECISÃO: 

"Vistos. 1 - Defiro a gratuidade de justiça, por força da presunção 

disposta no §3º, do art. 99, do CPC, ressalvando a possibilidade de 

revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 

dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais interessados, com 

prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, 

pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados forem), no 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o 

Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, por carta com 

aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do memorial 

descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos autos, qualquer 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO o pedido de sua 

intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Alta 

Floresta, 6 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN 

BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002969-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILINA RITA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002969-40.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: VIRGILINA RITA DA COSTA 

Endereço: Avenida Mato Grosso, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"A autora é legítima possuidora do imóvel urbano denominado Lote 08 ( 

oito ) , Quadra R - 28 , situado no Loteamento Denominado Embrião Urbano 

de Carlinda, com área de 482,60 m² ( quatrocentos e oitenta e dois metros 

e sessenta centímetros quadrados ) , situado no núcleo urbano do 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2 - G. O imóvel 

permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, 

responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a década 

de 80, uma vez que os compradores originais não foram agraciados com 

os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de 

quitação do bem. Assim, desde o ano de 1985 a posse do imóvel em 

questão tem sido transferida sem a devida regularização, apenas por meio 

de contratos de venda e compra, como se observa pelos documentos que 

seguem em anexo. O Sr. Eurico Souza Franco foi o primeiro adquirente do 

imóvel, sendo esta negociação feita por meio de contrato e compra e 

venda com a Cooperativa Cotia. Logo no ano de 2008, o Sr. Eurico efetuou 

a venda do imóvel da mesma forma para o Sr. Rogelio Piovesan, o qual 

veio vender o referido lote para a Sr. Virgilina Rita da Costa meados de 

2011, sendo pago na época R$ 9.000,00 (nove mil reais) conforme o 

contrato de compra e venda em (anexo), desde então a autora é atual 

possuidora do imóvel. Nesse ínterim, a autora exerce a posse do imóvel 

urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição 

(mansa e pacífica), onde estabelece u sua moradia habitual, há mais de 07 

( sete ) anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia possessória do 

lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição da 

propriedade por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião 

será feito mediante os documentos que instruem a exordial e através da 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas (...) matrícula atualizada do imóvel 

Lote nº. 08, quadra R-28, Loteamento Embrião Urbano Carlinda, com área 

de 482,62 m², registrado sob a matrícula nº. 1.403 do Livro 2-G - ID. 

15882619)." DECISÃO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 

casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Alta Floresta, 16 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito" 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN 

BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002978-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GERALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002978-02.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: CLEUNICE PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA JOÃO ROCHA GUIMARÃES, 682, CENTRO, CARLINDA - 

MT - CEP: 78587-000 Nome: GERALDO DA SILVA Endereço: RUA JOÃO 

ROCHA, 682, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: 

Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 385/386, 

CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira(m), sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "Os 

autores são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 05 ( 

cinco ) , Quadra R - 16 ( dezesseis ) , loteamento Embrião Urbano , com 

área de 500,00 m² ( quinhentos metros quadrados ) situado no núcleo 

urbano do município de Carlinda/MT , objeto da matrícula no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n º 1.403, Livro 2 - 

G. O imóvel permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de 

Cotia, responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a 

década de 80, uma vez que os compradores originais não foram 

agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com 

o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 1985 a posse do 

imóvel em questão tem sido transferida sem a devida regularização, 

apenas por meio de contratos de venda e compra, como se observa pelos 

documentos que seguem em anexo. Por volta de 1989, a Cooperativa Cotia 

efetuou a venda do imóvel, por meio de compromisso de compra e venda 

para o Sr. Joaquim Zeferino Gonçalves , sendo este o primeiro proprietário 

do imóvel. Já no ano de 1995 o Sr. Joaquim Zeferino efetuou a venda do 

respectivo imóvel para a Sr. Fidelicio José Pereira , conforme o contrato de 

compra e venda em anexo . Posteriormente, já no ano de 1997 o Sr. 

Fidelicio realizou a venda do imóvel da mesma for ma (contrato de compra 

e venda) para o Sr. Laerte Pedro Santana, logo no ano de 1999 o Sr. 

Laerte também realizou a venda do imóvel da mesma forma, sendo para o 

Sr. José Batista dos Santos. Já nos anos 2000, o Sr. José Batista alienou 

o bem para a Sra. Lucilene da Silva, que logo no mesmo ano vendeu o lote 

para o Sr. Juvenal Tenorio Cardoso, este responsável por vender o 

respectivo imóvel para o Sr. Geraldo da Silva, que atualmente encontra - 

se sobre todos os poderes de posse domínio sem quaisquer restrições, 

de acordo com o contrato em anexo. Nesse ínterim, os autores exercem a 

posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem 

oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceram sua moradia habitual, há 

mais de 10 ( dez ) anos , ressaltando que o mesmo detém a cadeia 

possessória do lote há mais de 20 (vinte) anos , pelo que faz jus à 

aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas ." DECISÃO: "Vistos. 

1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista 

a possibilidade de existência de direito indisponível para o caso em tela 

(terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação 

ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) 

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

da presente ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal 

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), devidamente arrolados pela autora, no prazo de 10 dias, e, por 

edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do 

artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) Em analogia ao 

art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE 

para manifestarem interesse na causa, os representantes da União, 

Estado e Município. 6) INTIME-SE o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Alta Floresta, 16 de agosto de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN BRENO ROWE 

RODRIGUES, digitei. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002979-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GALINA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002979-84.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: APARECIDO GALINA PIRES 

Endereço: Rua da Violeta, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira(m), sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"O autor é legítimo possuidor do imóvel urbano denominado Lote 06 ( seis 

), Quadra R - 5 , situado no Loteamento Denominado Embrião Urbano de 

Carlinda, com área de 3.600,00 m² (três mil e seiscentos metros 

quadrados), objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 2 - G. O imóvel permanece 

registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, responsável pelo 

povoamento do município de Carlinda durante a década de 80, uma vez 

que os compradores originais não foram agraciados com os títulos de 

propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de quitação do bem. 

Assim, desde o ano de 19 5 a posse do imóvel em questão tem sido 

transferida sem a devida regularização, apenas por meio de contratos de 

compra e venda, como se observa pelos documentos que seguem em 

anexo. O Sr. Moacir dos Alcir Feldreg foi o primeiro comprador do lote, 

sendo este adquirido de maneira direta da Cooperativa Cotia por meio de 

contrato de compra e venda. Ocorre que o referido imóvel veio a ser 

vendido da mesma forma pelo Sr. Alcir Feldreg para o Sr. Aparecido 

Galina Pires no ano de 1999, que deste então passou ser o atual 

possuidor do imóvel. Nesse ínterim, o autor exerce a posse do imóvel 

urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição 

(mansa e pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, há mais de 19 

(dezenove ) anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia possessória 

do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição da 

propriedade por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião 

será feito mediante os documentos que instruem a exordial e através da 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas." DECISÃO: "Vistos. 1) DEFIRO o 

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

acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista a possibilidade 

de existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), devidamente 

arrolados pela autora, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 

dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei 

nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município. 6) 

INTIME-SE o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Intimem-se. Alta Floresta, 16 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. Alta Floresta, 26 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004162-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MERLOTI SPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004162-90.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: NAIR MERLOTI SPINA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito retro, vez que compulsando 

minuciosamente os autos, verifico que a parte autora é carecedora da 

ação (ausência de legitimidade para agir), tendo em vista que, inobstante a 

parte autora afirme ter pago R$ 35.637,50 (trinta e cinco mil e seiscentos e 

trinca e sete reais e cinquenta centavos ) para fins de adquirir 13 cotas 

AdCentral Family, não foi localizada por esta Magistrada qualquer prova 

documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, o vínculo 

existente entre esta e a parte demandada. Ante o exposto, DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá 

ser comprovada a efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por 

meio de qualquer elemento que demonstre a existência de relação jurídica 

entre as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a 

parte autora. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às 

providências. Alta Floresta, 23 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003950-69.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003950-69.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE PAULO GOMES Vistos. Analisando os presentes 

autos, constato que não restou devidamente comprovada a mora do 

requerido na forma prevista pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com redação alterada pela Lei n° 13.043/2014. Com efeito, a parte autora 

apresentou os documentos com a finalidade de comprovar a mora do 

requerido, todavia, consoante se denota, a notificação não foi recebida, e, 

portanto não assinada. Destaca-se que a atual redação do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69 exige a presença de assinatura de notificação, 

ainda que não seja do próprio destinatário. Tendo em vista que a norma 

contida no artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69 indica que o proprietário 

fiduciário, ao requerer a busca e apreensão do bem, deverá comprovar a 

mora do devedor na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do referido 

diploma legal, é de rigor oportunizar ao credor a emenda da inicial, pois a 

comprovação da mora é, segundo a orientação jurisprudencial, 

pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido, trago o seguinte aresto proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Ante o exposto, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, devendo comprovar nos autos a mora do devedor pela forma 

prescrita pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (redação alterada 

pela Lei n° 13.043/2014) ou mesmo por protesto, consoante aceito 

jurisprudencialmente, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

base no parágrafo único do art. 231 e no art. 485, inciso I, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003489-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003489-34.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos. Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de ITAU Unibanco S.A, qualificado nos autos. 

Entre um ato e outro, ao Id. 15112687 o exequente informou o pagamento 

da CDA n° 220/2017, requerendo a exclusão parcial do débito, o 

executado não se opôs ao pedido, bem como requereu o levantamento do 

valor depositado (Id. 15750133). É o relatório. DECIDO. No ponto, tendo em 

vista a manifestação do exequente ao Id. 15750133, julgo PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente ação de execução fiscal no que concerne ao débito 

relativo à CDA 220/2017, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, 

devendo prosseguir em seus ulteriores termos em relação às demais 

CDA’s. Sem ônus da sucumbência. Expeça-se o necessário para o 

levantamento do valor de R$ 2.910,64 (dois mil novecentos e dez reais e 

sessenta e quatro centavos), vinculado aos autos conforme Id. 15368141 

- Pág. 2, em favor da exequente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003231-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003231-24.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de ALEXANDRE DE OLIVEIRA, quanto ao 

veículo descrito na exordial. A petição inicial foi recebida (ID 10992874), 

quando foi deferida a liminar de busca e apreensão. A medida foi 

cumprida, conforme documento sob ID 14331541. Contudo, em seguida, a 

parte autora desistiu do procedimento e pediu a extinção do feito (ID 

14512732), mediante alegação que transigiu com a parte requerida e 

houve a quitação do débito. Determinada a comprovação da restituição do 

bem (ID 16416979), a parte Requerente juntou uma declaração de 

restituição do veículo assinada pelo Requerido. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de 

apresentação de contestação, o óbice imposto pela regra prevista no §4º, 

do art. 485, do CPC, não incide sobre o feito. Ademais, houve a devida 

comprovação de restituição do veículo apreendido ao Requerido. Neste 

viés, homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Sem 

custas, eis que há pagas pela Requerente. Não há restrições judiciais a 

serem baixadas. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. R. I. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136526 Nr: 1117-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Diante da ausência da juntada da via original do acordo celebrado, assim 

como inexiste protocolo via PEA, verifica-se que não há justificativa para a 

juntada de fotocópia.

 Deste modo, INTIME-SE o requerente para juntar aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias a via original do acordo celebrado.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38548 Nr: 3929-67.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Mofardini Dala Lasta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 199.

Apresentada exceção de pré-executividade pela autarquia federal (INSS) 

às fls. 202/204 c/c planilha às fls. 205/206 e documentos de fls. 207/210, 

onde apresentou como correto o valor total de R$ 25.186,46 (vinte e cinco 

mil e cento e oitenta e seis reais com quarenta e seis centavos). Sustenta 

a excipiente que não obstante a implantação do benefício em 28/03/2008 a 

autora não abateu do valor do cálculo as parcelas já pagas. Ademais, 

alega que não houve a aplicação dos critérios corretos para a atualização 

do débito, pela exequente, eis que deveria ser aplicada a TR para fins de 

correção monetária até 25/03/2015.

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito, esta o fez (fls. 

213/237), pugnando pela expedição de RPV quanto aos valores 

incontroversos, bem como pela manutenção da execução nos valores 

pleiteados.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

No que tange a à execução da verba em comento, é cediço que no 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice 

de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no 

período da dívida anterior à expedição do precatório, determinando a 

incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Ainda, quanto aos juros de mora, foi mantido o uso do índice de 

remuneração da poupança.

Todavia, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado da 

decisão proferida no RE n. 870.947/SE – RG, determino a SUSPENSÃO do 

feito, até que haja tal evento.

Após a comprovação do trânsito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por 

qualquer das partes, voltem-me conclusos para julgamento da presente 

impugnação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106124 Nr: 1392-20.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonho Laser Embalagens Ltda-ME, Jandira 

Nogueira Dias Jorge, Luiz Jorge

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Victor Vinicius Dias Jorge - OAB:23.891

 Ante o exposto, com JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, quanto aos tributos com 

vencimento no período de 10/05/2007 a 10/12/2007.Doutro lado, 

permanecem exigíveis os tributos com vencimento nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2008.Isenta a exequente/excepta do pagamento das custas 

processuais, pelo que, em razão da sucumbência recíproca, CONDENO-A 

ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco) por 

cento sobre o valor da causa.No que se refere aos tributos exigíveis, 

quanto aos co-executados Jandira Nogueira Dias Jorge e Luiz Jorge, 

tem-se que houve a prescrição intercorrente.Com efeito, o despacho que 

ordenou sua citação ocorreu aos 04/04/2013 (fl. 10), sendo que, até o 

momento, esta ainda não se operou.Logo, com relação aos co-executados 

Jandira Nogueira Dias Jorge e Luiz Jorge, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC e determino 

sua exclusão do pólo passivo da lide.Ausente a condenação da 

exequente aos ônus sucumbenciais, eis que esses co-executados não 

constituíram patrono nos autos. Certificado o transito em julgado, intime-se 

a exequente/excepta para manifestação sobre o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sua extinção.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138641 Nr: 2247-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Rafaelly Barbosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Vistos.

1) Compulsando os autos verifica-se que não houve a intimação pessoal 

da parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação 

pela requerida às fls. 115/120. Outrossim, constata-se a ausência do 

pagamento das custas processuais recíprocas.

2) Desta maneira, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestarem no feito acerca do pagamento das custas 

processuais.

 3) CONSIGNO que, no transcurso do prazo acima assinalado, deverá a 

parte autora se pronunciar quanto o cumprimento da obrigação de fls. 

115/120, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

4) Transcorrido “in albis” o prazo do item “2” expeça-se a pertinente 

certidão para protesto junto a DCA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33096 Nr: 2154-51.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Candida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve a prolação de sentença 

favorável à Autora (fls. 185/188), a qual foi confirmada em sede recursal 

(fl. 239) e anulada pela Corte Superior, em razão da ausência de 

requerimento administrativo (fls. 312/313).

 Pela autarquia previdenciária, foi informado o cumprimento da 

determinação judicial, com a implantação do benefício, o qual somente foi 

cessado com o óbito da autora (fl. 294).

Os autos retornaram à origem, onde foi apresentado o indeferimento do 

pedido administrativo (fl. 320).

Oportunizado às partes se manifestarem sobre o prosseguimento do feito 

e sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas (fl. 321), 

o INSS o fez às fls. 323/324 e a Autora quedou-se inerte (fl. 332).

É o breve relatório. DECIDO.

Diante da inércia das partes em requererem a produção de outros meios 

de provas, declaro precluso o seu direito na realização de dilação 

probatória.

Outrossim, em razão do falecimento da parte Autora (fls. 293/, sua 

causídica requer a sucessão processual, bem como a abertura de 

inventár294), nos termos do artigo 313, inciso I e §2º, inciso II determino a 

suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no qual deverá 

ser promovida a habilitação dos herdeiros da autora, comprovando-se sua 

qualificação e a de seu representante, sob pena de sua extinção.

Intimem-se.
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Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001068-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

Justiça Gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1001068-08.2016.8.11.0007 Valor da causa: R$ 13.177,57 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: 

BEATRIZ MARIA DE SOUZA & CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, após esgotado o prazo 

deste edital, no prazo de 05 (cinco) dias, PAGAR a dívida com os juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou GARANTIR a 

execução, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: O 

Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal pleiteando o 

pagamento da quantia de R$ 13.177,57. DECISÃO: Vistos. Cite-se a 

executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado 

que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será 

contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não 

for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a executada não possuir bens 

passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, 

arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Fixo, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito, nos termos do art. 827 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 24 de novembro de 2016 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido (a,s) o (a,s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá (terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor (oporem) 

embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE 

EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003464-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CIDADE AF LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

Justiça Gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1003464-21.2017.8.11.0007 Valor da causa: R$ 1.884,79 ESPÉCIE: [ISS/ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, MUNICIPAIS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA POLO PASSIVO: 

Nome: TV CIDADE AF LTDA - ME FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT propôs Ação de Execução Fiscal, pleiteando o pagamento da 

quantia de R$ 1.884,79. DECISÃO: Vistos. Cite-se o executado para que, 

nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, 

ou garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, 

nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora 

de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se 

desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 

13, LEF). Se o executado não possuir bens passíveis de penhora, bem 

como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a 

avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 14 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, 

s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias 

para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 26 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002001-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

Justiça Gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1002001-10.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 2.572,95 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA POLO PASSIVO: 

Nome: IMPERIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta/MT, propôs Ação de Execução Fiscal, pleiteando 

o pagamento de R$ R$ 2.572,95. DECISÃO: Vistos. Cite-se o executado 

para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a 

dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a 

penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto 

de penhora (art. 13, LEF). Se o executado não possuir bens passíveis de 

penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se 

desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Fixo, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito, nos termos do art. 827 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 27 de junho de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) 

embargos E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE 

EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001478-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL MARIA PAIVA SUACUNA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

Justiça Gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1001478-95.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 4.203,69 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA POLO PASSIVO: 

Nome: IZABEL MARIA PAIVA SUACUNA FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT, propôs Ação de Execução Fiscal, pleiteando o pagamento de 

R$ 4.203,69. DECISÃO: Vistos. Cite-se o executado para que, nos termos 

do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se o 

executado não possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver 

domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se 

a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Fixo, 

de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do débito, nos termos do art. 827 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 18 de maio de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 26 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003539-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE DE FATIMA XAVIER PINZAN (AUTOR(A))

ANGELO FERNANDO PINZAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

URBANO PRAZO DE 30 DIAS GRATUITO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO 

n. 1003539-26.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 10.535,38 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ANGELO FERNANDO PINZAN Endereço: Avenida Marginal, 

14, quadra 04 lote 14, Bairro: Posto Belo Monte, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 Nome: ELISETE DE FATIMA XAVIER PINZAN Endereço: AV. 

MARGINAL, 14, QUADRA 04 LOTE 14, POTO BELO, ALTA FLORESTA - MT 

- CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO 

BORIN, 165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 

13201-836 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote urbano n.º 13, quadra 

RS20, Loteamento Embrião Urbano Carlinda/MT. RESUMO DA INICIAL: 

Aduzem os autores que são legítimos possuidores do imóvel urbano 

denominado Lote 13, Quadra RS-20, situado no Embrião Urbano de 

Carlinda, e que este imóvel permanece registrado no nome da ré, no 

entanto, que a área vem sendo transferida sem a devida regularização. 

Por fim, asseveram que exercem a posse sobre o imóvel de forma 

ininterrupta e sem oposição, estabelecendo sua moradia habitual, e 

requerem a declaração de domínio sobre o imóvel, com a devida 

modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DECISÃO: Vistos. 1) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista 

a possibilidade de existência de direito indisponível para o caso em tela 

(terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação 

ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) 

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

da presente ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal 

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por 

edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do 

artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de 

determinar a notificação do credor averbado na matrícula do imóvel em 

questão, para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo 

de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada. 6) Em 

analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), 

INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os representantes da 

União, Estado e Município, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 2 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, 

digitei. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003072-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003072-81.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE PEDRO CORREIA 

EXECUTADO: TERRA NETWORKS BRASIL Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BEZERRA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000824-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FABIO BEZERRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ENY RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002184-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IEDA ENY RODRIGUES XAVIER 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Considerando o termo encartado no ID 

nº 15322404, determino a designação de nova data para realização de 

audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, advertindo-a de que o não 

comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, 

Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011219-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO AMORIM LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011219-11.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A, 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO EXECUTADO: JAIRO 

AMORIM LOPES Vistos. Antes de apreciar o pedido de ID nº 15268501, 

intime-se o exequente para que apresente demonstrativo do débito 

devidamente atualizado, em cinco dias, sob pena de indeferimento do 

pleito e extinção da execução. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BEZERRA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000824-45.2017.8.11.0007 INTERESSADO: FABIO BEZERRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Em percuciente análise dos autos virtuais, constato que a 

parte executada informou o depósito judicial espontâneo do valor da 

condenação, consoante petição juntada no Id nº 16635296. Assim, torno 

sem efeito o despacho lançado no Id nº 16648572 e determino a 

INTIMAÇÃO do credor para, em cinco dias, manifestar sobre o depósito 

espontâneo, indicando conta bancária para transferência do valor. Caso o 

credor concorde com o montante depositado judicialmente, expeça-se 

alvará de liberação do valor, de acordo com as normas da CNGC/MT e, se 

nada mais for requerido pelo credor, arquivem-se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000583-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000583-37.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: NATANAEL MEIRA SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID 16202163, 

são tempestivos, Certifico ainda que procedo a intimação da parte 

embargada, do inteiro teor dos Embargos, bem como, para querendo se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002704-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002704-72.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CRISTIANO SPOTTI GRECO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se 

trata de Cumprimento de Sentença em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Ademais, 

dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 que a massa falida não pode figurar 

como parte nos Juizados Especiais. Assim, estando a executada em 

recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar 

no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 

extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

fase de conhecimento, até a obtenção do título executivo, nos termos do 

Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada e extinção do processo na 

origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de Andrade Filho;Comarca: 

Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” Ressalta-se que no 

microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, 

§4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das ações de 

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Além do mais, nos termos do ofício 286/208-OF, remetido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 19/03/2018, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, conforme 

o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário, hipótese esta 

incompatível com o regramento dos Juizados Especiais. Nesse passo, é 

de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 

do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Caso seja 

solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu favor para 

fim de habilitação. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para adimplemento, conforme condenada 

pela Turma Recursal, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA AGUIRRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID 16237984, 

são tempestivos, Certifico ainda que procedo a intimação da parte 

embargada, do inteiro teor dos Embargos, bem como para, querendo, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001875-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001875-57.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o depósito das 

certidões de honorários objeto da presente execução perante a Secretaria 

da Vara. Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, solicite-se ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001265-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDREA APARECIDA GERVASIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001265-26.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: ANDREA 

APARECIDA GERVASIO Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão 

anterior (Id. 15661667), retificando-se a autuação processual. Após, 

reitere-se a intimação dos credores para apresentarem o cálculo 

atualizado do débito, esclarecendo-lhes que a multa de 10% prevista no § 

1° do art. 523 do CPC incide sobre o valor exequendo, ou seja, sobre o 

valor da multa por litigância de má-fé e sobre o valor dos honorários 

advocatícios; e não sobre o valor atualizado da causa. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000730-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR JOSE REBONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA GALLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

 

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

documentos juntados no ID nº 16527871, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003284-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA LIMA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

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

inteiro teor da certidão do ID 16546347, bem como para, apresentar 

endereço atualizado da parte Executada no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pelo Município de Alta Floresta - 

MT, foi interposta tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000998-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

documentos juntados no ID nº 16387142, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001244-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR COSTA LUIZ (EXEQUENTE)

ADRIANO APARECIDO LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002194-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BENITES CARVALHO (REQUERIDO)

 

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

teor da Certidão do ID 15782986, bem como para, indicar endereço 

atualizado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 16649674, para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002618-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODINEI BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. Em atenção a petição de ID nº 15003605, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, NO PRAZO DE 05 (cinco) 

DIAS. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERRARETTO SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, providenciar o pagamento das custas processuais, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 16564620, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010941-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte executada do 

inteiro teor da certidão do ID nº 16683559, bem como da Sentença do ID - 

16277701. AF/MT., 26/11/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001268-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ISABEL SILVANA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Remeta-se o processo eletrônico à Turma Recursal Única para análise do 

recurso de embargos de declaração apresentados pela recorrente 

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA no Id. num. 16586315. Intimem-se. 

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

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-58.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRESTANI & CHAVEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCADOS SANTO AGOSTINHO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

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

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000623-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000623-87.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ZELIA RAMOS Vistos. Inicialmente, determino a retificação 

do polo ativo, devendo constar somente o exequente MAURO PAULO 

GALERA MARI, conforme Id. num. 11238596. Considerando a disposição 

do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na 

ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à 

satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, após a retificação do polo ativo, intime-se a parte 

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

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Alta Floresta/MT, 26 

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

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DELA JUSTINA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MASTELARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002582-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ENI DELA JUSTINA, MARIA 

APARECIDA MASTELARI DA SILVA REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A Vistos. Ante a informação incontroversa quanto ao 
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cumprimento da decisão liminar, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor 

através do ID 15250950, eis que a execução das astreintes poderá ser 

realizada em fase de cumprimento de sentença. Assim, considerando que 

o requerido já apresentou contestação e a parte autora já impugnou, 

voltem os autos eletrônicos imediatamente conclusos e devidamente 

triados para prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000895-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAN DOS MILAGRES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000895-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ADAN DOS MILAGRES PEREIRA Vistos. Considerando a 

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

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

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

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

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

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

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

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

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011310-38.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JAMES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011310-38.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: NILSON JAMES DE FREITAS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de valores, 

motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para 

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

data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002339-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002339-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato Grosso, o qual, 

mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 (sessenta) 

dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de ativos 

financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim de 

fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno 

Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no art. 535, 

inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da 

Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 

n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

[...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A Lei 

n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do 

prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação da RPV e relativamente 

ao sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Em 

resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, mediante ofício 

requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a causa, que 

disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do sistema de 

“Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores 

suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 
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satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto, é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio de valores em contas bancárias da 

Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema financeiro 

nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive poderá ser 

renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da operação, 

no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. Após a devida 

vinculação do valo bloqueado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

da quantia em favor da parte exequente, observando-se os dados 

bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito. Esclareço, por fim, que caberá à 

parte exequente o recolhimento do tributo incidente sobre o recebimento 

(alíquota mencionada no cálculo do Departamento Auxiliar), uma vez que 

não foi descontado o respectivo valor da quantia bloqueada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010297-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANOEL DA SILVA 00644481188 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVEX BRASIL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES E SILVA OAB - RJ0136630A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010297-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EDSON MANOEL DA SILVA 

00644481188 EXECUTADO: AVEX BRASIL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, 

inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial 

de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, 

DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, 
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ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a 

ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o 

valor exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, DEFIRO o pedido 

formulado pela credora e determino a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), com fundamento 

no artigo 782, §3º do NCPC. Consigno que, efetuado o pagamento, 

garantida a execução ou extinto o feito, a Secretaria da Vara deverá 

requisitar o imediato cancelamento da inscrição no rol de inadimplentes 

(art. 782, §4º, NCPC). Após, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004131-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004131-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RONALDO VIEIRA DE SOUZA 

SANTOS - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME REQUERIDO: MARIO 

BENARDELI & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência visando notificar a parte ré para interromper 

a utilização dos serviços fornecidos pela parte autora, bem como para 

devolver sistema informatizado fornecido pela autora. Pois bem. O artigo 

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

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

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

do artigo 300 do NCPC. Analisando o presente caso, verifico ausente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, o perigo 

da demora é inexistente, eis que o aguardo do provimento final não 

acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, sobretudo porque a 

inadimplência da parte ré iniciou em abril de 2017 e a parte autora não 

comprovou o cumprimento da cláusula 5.7 do contrato, hipótese em que 

poderia se valer da referida cláusula para tomar providências no sentido 

de notificar formalmente o requerido acerca do suposto descumprimento 

contratual e assim manifestar sua vontade para resolver o contrato. 

Dessa forma, considerando o tempo da suposta inadimplência (quase dois 

anos), tal situação afasta o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação que tal inadimplemento possa causar ao autor. Nos casos 

em que os fatos alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em 

relação ao ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de 

urgência, segue o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, a situação do processo não autoriza o deferimento da 

tutela provisória, sendo de rigor, portanto, a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de 

tutela provisória formulado pela parte autora. Saliento que tal medida tem 

caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, 

caso sejam trazidos novos elementos ao processo. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002704-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002704-72.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CRISTIANO SPOTTI GRECO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se 

trata de Cumprimento de Sentença em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Ademais, 

dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 que a massa falida não pode figurar 

como parte nos Juizados Especiais. Assim, estando a executada em 

recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar 

no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 

extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

fase de conhecimento, até a obtenção do título executivo, nos termos do 

Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada e extinção do processo na 

origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de Andrade Filho;Comarca: 

Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” Ressalta-se que no 

microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, 

§4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das ações de 

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Além do mais, nos termos do ofício 286/208-OF, remetido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 19/03/2018, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, conforme 

o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário, hipótese esta 

incompatível com o regramento dos Juizados Especiais. Nesse passo, é 

de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 
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processo sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 

do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Caso seja 

solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu favor para 

fim de habilitação. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para adimplemento, conforme condenada 

pela Turma Recursal, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-67.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURRONDES FRANCISCO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010222-67.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: AURRONDES FRANCISCO 

MACHADO EXECUTADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

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

9.099/95. Intimada a exequente para indicar bens a penhora, a fim de dar 

prosseguimento à execução, esta requereu a extinção da ação, porquanto 

não logrou êxito em obter tais informações, consoante petitório de ID nº. 

16375974. Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95. Em atenção ao que estabelece o 

artigo 782, §4º do CPC, proceda-se ao cancelamento inclusão do nome da 

executada em cadastro de inadimplente determinada em decisão de Id nº 

12956123. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010267-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010267-32.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TEREZINHA ALVES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Dispensado o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95, 

combinado com artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Decido. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto pelo Município de Alta Floresta, 

alegando a necessidade de procedimento autônomo, por tratar-se de 

execução contra a Fazenda Pública e inexigibilidade da obrigação. 

Analisando detidamente o feito verifica-se que este encontra-se 

caminhando em consonância com o que estabelece a Lei nº. 12.153/09, 

inexistindo texto legal especial que estabeleça a modalidade de execução 

na forma pretendida pela executada (procedimento autônomo). Frisa-se 

que o artigo 27 da Lei nº. 12.153/09 prevê a aplicação subsidiária do CPC, 

bem como da Lei nº. 9.099/95, de modo que o feito deve prosseguir nos 

moldes do artigo 534 do CPC. Passo a análise da alegada inexigibilidade da 

obrigação de reembolso dos valores suportados pela exequente para 

aquisição de passagens aéreas por conta própria. Compulsando 

detidamente o feito, verifica-se que a decisão de ID nº. 1707683, proferida 

em 07/03/2016, determinou que o requerido “forneça o transporte aéreo à 

parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta-MT para Cuiabá-MT, 

para fim de tratamento de saúde no Hospital de Câncer de Mato Grosso, 

no dia 15/03/2016, e sempre que haja necessidade de deslocamento, em 

meio de transporte aéreo, mediante prévio requerimento com tempo 

razoável, sob pena de multa de R$ 5.000,00, para cada evento de 

descumprimento”. (Destaquei). Em 11/03/2016 a autora requereu a 

realização de bloqueio judicial para aquisição das passagens, contudo, o 

despacho proferido em 14/03/2016 determinou que fosse aguardada a 

citação da demandada. Em 15/03/2016 restou noticiado pela requerente o 

fornecimento da passagem de ida, mas não a de volta. A movimentação 

processual nº. 31 demonstra que em 18/03/2016 o sistema registrou 

leitura automática da citação expedida, sendo que em 18/04/2016 fora 

apresentada contestação. No dia 13/09/2016 às 09h23min a autora 

peticionou nos autos requerendo o ressarcimento dos valores dispendidos 

com passagens aéreas por ela adquiridas no mês de abril de 2016. Tal 

pedido fora instruído com o documento de ID nº. 1991047, o qual 

comprova que em 16/06/2016 a autora solicitou ao ente municipal o 

reembolso das passagens adquiridas em abril de 2016, uma vez que não 

fornecidas pelo requerido, enquanto o documento de ID nº. 1991050 

comprova tal despesa, sendo que o documento de ID nº. 1991044 

demonstra que a autora tinha consulta agendada para o dia 13/04/2016 no 

Hospital do Câncer de Cuiabá. Prolatada sentença na mesma data 

(13/09/2016), esta fora omissa quanto a tal requerimento, que também não 

fora abordado pelas partes em razões recursais, tampouco pela Turma 

Recursal julgadora. Mesmo não tendo sido objeto de decisão judicial, o 

cumprimento de sentença se consubstancia no reembolso alhures 

mencionado. Sobre tal pretensão, apesar de afirmar em seu requerimento 

destinado a Secretaria de Saúde (ID nº. 1991047) que “as passagens 

foram solicitadas de acordo com o protocolo realizado na data de 

18/03/2016 e, não fornecidas” a autora não comprovou nos autos tal 

requerimento (realizado em tese, em 18/03/2016). Consigno que inobstante 

a coincidência com data do registro de citação do requerido, é certo que 

tal ato (citação) não dispensava a autora de pleitear pelas passagens, na 

forma estabelecida em decisão que concedeu a liminar, qual seja, 

mediante prévio requerimento com tempo razoável. O documento que 

instruiu a exordial comprovava a consulta agendada para o dia 16/03/2016 

(ID nº. 1707673), sendo que a liminar concedida determinou o 

fornecimento de passagem para esta data. Tendo sido designada nova 

consulta, cabia a autora noticiar a situação nos autos com antecedência, 

conforme bem estabelecido na decisão de ID nº. 1707683. Não 

comprovado que o requerido tinha conhecimento da necessidade da 

autora (especificamente, da nova consulta agendada), não havia como 

como se exigir que as passagens fossem adquiridas. Desse modo, não 

tendo agido consoante determinava a ordem judicial, não faz jus ao 

ressarcimento pretendido. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial 

que colaciono: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

COMANDO JUDICIAL. AQUISIÇÃO PARTICULAR. OPÇÃO INDIVIDUAL. 

DESCABIMENTO. Não obstante dever prestacional dos entes públicos, 

modo solidário, à tutela da saúde, artigos 6º, 23, II e 196, CF/88, mostra-se 

descabido impor ao Estado reembolso ao custeio de passagens aéreas 

adquiridas modo particular pela autora, relativamente à realização de 

tratamento médico no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, quando, 

primeiro, não havia comando judicial autorizando, e, segundo, ter a autora 

optado em preterir avaliação médica prévia, em entidade hospitalar da 

região, indicada pelo Estado. (Apelação Cível Nº 70065216046, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 

Abreu Lima da Rosa, Julgado em 01/07/2015). Desse modo, evidente a 

inexigibilidade da obrigação correspondente ao pedido de reembolso das 

passagens adquiridas por conta própria pela autora, nos termos do artigo 

917, I, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no artigo 920, do CPC, ACOLHO 

EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO de ID nº. 15188592, para 

reconhecer a inexigibilidade do importe de R$ 1.851,00 (mil oitocentos e 

cinquenta e um reais) pretendido pela exequente a título de reembolso. Por 

outro lado, considerando a fixação de honorários sucumbenciais pela 

Turma Recursal, não tendo tal montante sido apontado no petitório de ID 

nº. 13640119, intime-se a exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, oportunizando a manifestação da executada em 

seguida. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 
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submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

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

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002153-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002153-58.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: VIVIANE DA SILVA FERREIRA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge dos autos que 

a parte devedora efetuou o pagamento integral do débito, tendo o 

exequente pugnado pela extinção da ação, consoante se depreende do 

petitório de ID nº. 16577388. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

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

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

24 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001036-32.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO DA SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Deixo de designar 

audiência de instrução para depoimento pessoal do autor, conforme 

pleiteado pela parte requerida, uma vez que este já manifestou 

desconhecimento da dívida em audiência de conciliação e impugnação a 

contestação. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 

355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar b) Inépcia da inicial – 

ausência de documentos A ré pretende a extinção da ação sem resolução 

do mérito sob o argumento de que a exordial não está acompanhada de 

provas do alegado pela autora, porquanto não trouxe aos autos o 

comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente emitida pelo 

órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, verifica-se 

como requisito da peça inicial a juntada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de juntada de comprovante original de informação de inscrição negativa. A 

toda evidência, optou o legislador por presumir a veracidade das 

informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à Justiça, evitando 

fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Consoante alhures mencionado, 

ressalta-se que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos 

juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que o 

documento apresentado não esteja em conformidade com o que se pugna, 

mormente em razão do fato de o autor poder responder pela litigância de 

má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, comungo do 

entendimento de que a exigência de juntada de documento original que 

demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de formalismo, com o 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida. Destarte, impende anotar que a requerida não nega em sua 

tese defensiva que tenha inserido o nome da ré em cadastro de 

inadimplente, inexistindo justificativa para concluir que a negativação não 

exista. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o autor 

DIEGO DA SILVA DE SOUZA que em 23/05/2016 teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pelo réu BANCO 

BRADESCO S.A, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe 

de R$ 408,12 (quatrocentos e oito reais e doze centavos), vencida aos 

10/04/2016. Afirma em audiência de conciliação que manteve conta salario 

junto a instituição financeira requerida, contudo desconhece a origem do 

débito objeto do apontamento. Por seu turno, a requerida afirma que a 

dívida corresponde a um cartão de crédito contratado e usufruído pelo 

autor, que em razão da inadimplência teve o nome negativado, bem como 

que, não há dano moral no caso em comento porquanto incidente o 

disposto na Súmula 385 do STJ, em razão dos outros apontamentos em 

nome do autor, instruindo a contestação com faturas de cartão de crédito 

emitidos por ela. Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a requerida se 

desincumbido de seu ônus. Consigno que a relação jurídica em liça está 

submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da 

afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 
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Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano moral, pois 

mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a parte autora não 

receberia qualquer crédito, porque existem outras negativações em seu 

nome, inclusive preexistentes à discutida na lide. Vale anotar que a 

inscrição que deu ensejo ao feito fora incluída em 14/06/2016. Realizado 

em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, 

restou comprovada a existência de outras DUAS negativações 

preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outras ONZE 

posteriores, conforme extrato que antecede a sentença. In casu, aplica-se 

a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral 

quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência ações 

visando a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a 

preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do CPC para DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 408,12 (quatrocentos e oito reais e doze centavos), 

correspondente ao contrato número nº. 057869121000032CT (documento 

de ID nº. 12907654). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

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

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

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004123-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO IZIDORIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004123-93.2018.8.11.0007 INTERESSADO: FORTUNATO IZIDORIO DA 

SILVA REQUERIDO: SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que a parte autora pretende que a 

requerida seja condenada para o fim de retirar a madeira já cortada e 

fazer o pagamento da mesma conforme estabelecido no contrato firmado 

entre as partes; ou, subsidiariamente, que a requerida seja condenada em 

perdas e danos. Trata-se, pois, de matéria que reclama a realização de 

perícia conclusiva a fim de se aferir os valores das madeiras já cortadas, 

as quais possuem valoração diferenciada de acordo com o diâmetro e 

qualidade de cada unidade, nos termos do contrato formalizado entre as 

partes. Diante de tal situação, a realização da prova pericial é essencial, 

inclusive para determinar o valor da causa. Assim, a aplicação da Lei 

9.099/09 nas causas de maior complexidade consistiria em infração ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 5º, LV, da Constituição 

Federal, uma vez que a parte ré estaria impedida de realizar a prova 

pericial essencial ao deslinde do feito. Nesse sentido, destaco o seguinte 

precedente: “RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE 

MOTOCICLETA. DEFEITOS. TROCA DO PRIMEIRO PRODUTO. SUCESSIVAS 

IDAS DO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA, ALEGADAMENTE SEM 

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA SEGUNDA MOTOCICLETA, OS QUAIS 

FORAM NEGADOS PELO TÉCNICO MECÂNICO QUE EXAMINOU O 

PRODUTO. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, NO 

CASO CONCRETO, PARA DEFINIÇÃO SEGURA DA EXISTÊNCIA OU NÃO 

DOS PROBLEMAS ALEGADOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.” (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004386298 RS , Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 21/08/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2013). Conclui-se, portanto, que 

a matéria posta sub judice não encontra respaldo na competência dos 

Juizados Especiais. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. 

Cancele-se a audiência de conciliação designada automaticamente no 

sistema informatizado. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 172420 Nr: 5147-76.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Fagundes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:2539-6/B/MT

 Processo n.º 5147-76.2018.811.0007

Código: 172420

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do acusado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica do denunciado, denota-se do feito que não houve qualquer 

alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da custódia 

cautelar, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão 

preventiva quando não há alterações no cenário, resultaria em mera 

redundância.

Sobre o tema:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública [...].” (grifo nosso).

Por outro lado, a decisão de fls. 100/103 mostrou-se satisfatoriamente 

fundamentada a fim de apontar a presença da materialidade, bem como os 

indícios mínimos de autoria, restando necessária a prisão preventiva para 

assegurar a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos 

elencados.

Por tais razões, INDEFIRO, por ora, o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA e, consequentemente, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 14:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada.

EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o réu.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de novembro de 2018.

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16894 Nr: 1944-68.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Elson Cristovão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Rodrigo Khater Fontes - 

OAB:26.044-PR, Rosangela Khater - OAB:6269, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Tendo em vista o depósito integral do valor no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 155594 Nr: 3830-77.2017.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeirton dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 5273-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP, Otaviano 

Pereira da Silva, Wanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 
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OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sua concordância acerca do laudo de avaliação dos bens 

penhorados e avaliados à fl.195, nos termos da decisão de fl.189.

Outrossim, rejeito a impugnação de fls.197/198, visto que de acordo com o 

artigo 873 do CPC uma nova avaliação somente seria admitida quando 

fosse arguida por uma das partes, fundamentadamente, a ocorrência de 

erro na avaliação ou dolo do avaliador, o que não foi alegado nos autos 

pela parte requerida, muito menos houve apresentação de fundamento 

legal para a realização de nova avaliação dos bens penhorados.

Portanto, como a parte requerida não apresentou qualquer elemento de 

prova que tornasse inadequada ou desproporcional a avaliação realizada 

pela senhora meirinha, mantenho a avaliação realizada à fl.195.

Assim, após a manifestação da parte exequente, voltem-me conclusos 

para a designação de leilão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101524 Nr: 3258-97.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., 

Ludovico Wellmann da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 231 e 

231-v, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 2707-88.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., 

Ludovico Wellmann da Riva, Renate Anna Wellmann da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl.457 e 

457-v, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4822 Nr: 559-56.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATEL, PATEL & CIA LTDA, Neiva Maria Delagnoli Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCE LIVRE LEILOES LTDA

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl.370-v, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Sirleide Lopes

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

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

OAB:16555-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT, Vanderly 

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Vistos.

Em tempo, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fl.268, 

visto que a parte requerente, devidamente intimada, não cumpriu as 

determinações elencadas na decisão de fls.259/260.

Verifico que em manifestação de fls.265/266 o requerido apresentou o 

endereço dos falecidos e não procedeu à habilitação necessária dos 

herdeiros, nem sequer apresentou o endereço dos mesmos, portanto, 

DETERMINO a intimação pessoal a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir 

da intimação pessoal, cumprindo as determinações de fls.260. Ademais, 

determino que conste no respectivo mandado de intimação que, caso não 

se manifeste no prazo mencionado, O FEITO SERÁ EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do atual Código de 

Processo Civil.
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Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAULO TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000748-55.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

ANDERSON PAULO TOLEDO Vistos. Acerca da manifestação 

apresentada ao ID. 15921120, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos. Com a manifestação, 

VOLTEM-ME os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 08 de 

novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito Vistos

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002266-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANA DOMINGOS TAZZO (TESTEMUNHA)

VILSON CRESCENCIO FRANCA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002266-46.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE ROBERIO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. TORNO SEM EFEITO a audiência 

realizada ao ID. 16133699, vez que houve falha no sistema de gravação 

de áudio, motivo pelo qual restaram os depoimentos das testemunhas 

inaudíveis. Logo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de fevereiro de 2019, às 16h00min, à ser realizada no Gabinete da 

Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT. INTIMEM-SE as Partes, bem 

como as testemunhas VILSON CRESCENCIO FRANÇA e ELIANA 

DOMINGOS TAZZO. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001742-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES (AUTOR(A))

ISRAEL MATHEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

Claudemir Alves Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Nelza Carvalho de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

João Dorado de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001742-49.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES, ISRAEL MATHEUS 

RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - 

EPP Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por APARECIDA DE 

FÁTIMA CLEMENTE e ISRAEL MATHEUS em face de INDECO – 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA., qualificados 

nos autos. Aduzem os requerentes serem legítimos possuidores de um 

imóvel urbano, com 450 m2, lote n° 16, setor G, quadra SE 2S, registrado 

no cartório de Registro de imóveis de Alta Floresta, sob a matrícula n° 697, 

em nome da INDECO. De seu turno, alegam que a posse do imóvel é 

ininterrupta e sem oposição de terceiros. A petição inicial (ID. 8316512) 

veio instruída com documentos inseridos via Sistema PJE. Recebida a 

inicial ao ID. 8325139. O requerido ofertou contestação ao ID. 9250535, 

acostando os documentos em IDs seguintes. Termo de audiência de 

conciliação ao ID. 9760968. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 9767731. Citados os confinantes, nenhum deles 

apresentou resposta, conforme atesta a certidão de ID. 1486951. 

Despacho saneador proferido ao ID. 14874584. Designada e realizada a 

audiência de instrução e julgamento cf. se vê ao ID. 16228652. No ato foi 

realizada a inquirição da parte autora, a qual foi redigida a termo. Pela 

requerida, houve o reconhecimento da posse da parte autora sob o 

imóvel, todavia, requer sejam afastados os ônus sucumbenciais, eis que 

em verdade foi a própria parte autora, com sua desídia na 

regularização/transferência da propriedade, quem deu causa ao 

ajuizamento da apresente ação. Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Como consignado no relatório, busca 

autora obter a declaração de propriedade da área que sustenta exercer a 

posse e residir há mais de 20 (vinte) anos. Verifica-se que a autora 

adquiriu a posse da área de Luiz Carlos Alves, sendo que estes haviam 

adquirido a posse do imóvel da INDECO em 1994. Logo, somadas as 

posses, residem há mais de 20 (vinte) anos na área. Invoca em seu favor 

o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a propriedade 

em nome da parte possuidora. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 

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

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

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

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

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

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

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

art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião 

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

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

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

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 

TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 20/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 
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MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, o requerido não se opõem ao pedido da autora, bem 

como que há mais de 15 (quinze) anos estabelece no imóvel sua moradia. 

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela autora por meio de usucapião. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio de APARECIDA DE 

FÁTIMA CLEMENTE e ISRAEL MATHEUS sobre o imóvel descrito na petição 

inicial, qual seja, o imóvel com 450 m2, lote n° 16, setor G, quadra SE 2S, 

registrado no cartório de Registro de imóveis de Alta Floresta, sob a 

matrícula n° 697 e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte requerida nas verbas de sucumbência, uma vez que não 

opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

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

presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar 

da certidão de trânsito em julgado da sentença; b) nome completo da parte 

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

do CPF, endereço. Se pessoa jurídica é indispensável constar a razão 

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

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

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

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

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

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

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

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

peças processuais: sentença/acórdão, memorial descritivo e planta do 

imóvel; e) cópia da folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel 

for urbano. Sendo rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o 

comprovante de pagamento dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda 

comprovante de pagamento do CCIR. Observo que se o autor não for 

beneficiário da assistência judiciária gratuita é indispensável a 

apresentação da DIAT para que seja possível verificar o valor venal do 

imóvel. Consigno, por fim, que a expedição do presente mandando não 

isenta a parte autora ao pagamento do ITB. Caso não haja nos autos todos 

os documentos necessários para a expedição do referido mandando, 

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

os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento do feito, servindo, em 

decorrência disso, a presente sentença meramente declaratória da 

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

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

o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAMOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003069-29.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): DORIVAL RAMOS RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interpostos por DORIVAL RAMOS RODRIGUES, 

contra a sentença de ID. 14441605, alegando, em síntese, que este juízo 

deixou de apreciar o pedido de reembolso de despesas médicas aportado 

pela parte autora. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. 

No mérito, DOU provimento ao recurso, vez que, de fato, deixou este 

Magistrado de apreciar o pedido de reembolso de despesas médicas 

formulado pela parte autora. Assim sendo, por vislumbrar a hipótese 

contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO 

aos presentes embargos declaratórios, fazendo-se constar na sentença 

embargada que: “JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reembolso a vitima, 

no montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), vez que para o 

recebimento de indenização por despesas de assistência médica é 

necessária a comprovação do nexo causal entre as despesas e o 

acidente de trânsito. Não servem, para tanto, o simples recibo médico, 

contendo declaração unilateral sobre eventos do paciente, sem 

demonstrar que sua realização deu-se em face do acidente automobilístico 

sofrido pelo autor. Nestes termos, verifico que o acidente automobilístico 

ocorreu em 09 de março de 2017 e os documentos encartados dizem 

respeito aos meses de julho/2017, agosto/2017 e abril/2017, ou seja, são 

de meses após o acidente automobilístico.” Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 218/2018       RESOLVE:CONSIDERANDO que a servidora 

VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula nº 21499, Analista Judiciária - 

PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de férias, no 

período de 30.11.2018 a 19.12.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora 

ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 13598, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária - PDA-FC, da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no período de 30.11.2018 a 

19.12.2018, durante o afastamento de férias da titular VANESSA FARIA 

DE FREITAS, Matrícula nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, nos termos da 

Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 23 de novembro de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 218/2018

 RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 30.11.2018 a 19.12.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no 

período de 30.11.2018 a 19.12.2018, durante o afastamento de férias da 

titular VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula nº 21499, Analista 

Judiciária - PTJ, nos termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 

2.3.2015.

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

Barra do Garças, 23 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 220/2018       CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor 

do Foro adotar medidas adequadas para alcançar a eficiência e agilidade 

dos serviços forenses da Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora JANETE 

GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica Judiciária - PTJ, na Secretaria da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a partir de 

22.11.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 22 de 
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novembro de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 220/2018

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica Judiciária - 

PTJ, na Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a partir 

de 22.11.2018.

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

Barra do Garças, 22 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

 PORTARIA nº 219/2018

 CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de afastamento de suas atividades para participar de competição 

desportiva nacional, nos dias 12, 13 e 14.11.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 5997, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos dias 12, 13 

e 14.11.2018, face afastamento da Gestora Titular para participar de 

competição desportiva nacional, conforme disposto no artigo 129, X, da 

Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990, representando o Estado de Mato 

Grosso na Competição Brasileira Máster de Voleibol.

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

Barra do Garças, 22 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 217/2018       CONSIDERANDO que o servidor STÉPHANO 

BRITO, Matrícula nº 21457, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor 

Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, estará 

afastado de suas funções por motivo de férias, no período de 5.11.2018 a 

14.11.2018;     RESOLVE:DESIGNAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula 

nº 4600, Técnica Judiciária – PTJ, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta - PDA-FC, da Secretaria da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, no período de 5.11.2018 a 14.11.2018, durante o 

afastamento de férias do titular STÉPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da 2ª Vara Criminal, nos termos da 

Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 22 de novembro de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 217/2018

 CONSIDERANDO que o servidor STÉPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de férias, no período de 5.11.2018 a 14.11.2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica 

Judiciária – PTJ, para desempenhar as funções de Gestora Judiciária 

Substituta - PDA-FC, da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 5.11.2018 a 14.11.2018, durante o afastamento de férias do 

titular STÉPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, Analista Judiciário – PTJ, da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal, nos termos da Instrução Normativa nº 

2/2015/PRES, de 2.3.2015.

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

Barra do Garças, 22 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 216/2018       CONSIDERANDO o disposto no art. 124, item III, 

letra “b”, da Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990;RESOLVE:CONCEDER a 

servidora BRANDINA DOS SANTOS PORTELA, Matrícula nº 7569, Auxiliar 

Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 8 (oito) 

dias de licença nojo, no período de 9.10.2018 a 16.10.2018, em razão do 

falecimento de sua irmã.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 22 de novembro de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 216/2018

 CONSIDERANDO o disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei 

Complementar nº 4, de 15.10.1990;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora BRANDINA DOS SANTOS PORTELA, Matrícula nº 

7569, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, 8 (oito) dias de licença nojo, no período de 9.10.2018 a 

16.10.2018, em razão do falecimento de sua irmã.

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

Barra do Garças, 22 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 215/2018       RESOLVE:   CONCEDER ao servidor VITOR 

EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista 

Judiciário – PTJ, da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, 90 

(noventa) dias de Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos 

de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 0157198-98.2015.8.11.0004, 

referente ao quinquênio de 6.1.2009 a 6.1.2014, a ser usufruída no 

período de 7.1.2019 a 6.4.2019.   Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 22 de novembro de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 215/2018

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da 1ª Vara 

Criminal desta Comarca, 90 (noventa) dias de Licença-Prêmio, conforme 

decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0157198-98.2015.8.11.0004, referente ao quinquênio de 6.1.2009 a 

6.1.2014, a ser usufruída no período de 7.1.2019 a 6.4.2019.

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

Barra do Garças, 22 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 214/2018       RESOLVE:   CONCEDER a servidora SIRLENE 

APARECIDA SILVA, Matrícula nº 2883, Oficial de Justiça desta Comarca, 

15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos 

de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 0726900-57.2018.811.0004, referente 

ao quinquênio de 24.2.2013 a 24.2.2018, a ser usufruída no período de 

28.11.2018 a 12.12.2018.   Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 21 de novembro de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 214/2018

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora SIRLENE APARECIDA SILVA, Matrícula nº 2883, 

Oficial de Justiça desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0726900-57.2018.811.0004, referente ao quinquênio de 24.2.2013 a 

24.2.2018, a ser usufruída no período de 28.11.2018 a 12.12.2018.

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

Barra do Garças, 21 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 213/2018       RESOLVE:   CONCEDER ao servidor UGO 

MARIANO DE SOUZA, Matrícula nº 8181, Oficial de Justiça desta Comarca, 

15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos 

de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 0057497-67.2015.811.0004, referente 

ao quinquênio de 6.12.2009 a 6.12.2014, a ser usufruída no período de 

5.12.2018 a 19.12.2018.   Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 21 de novembro de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 213/2018

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor UGO MARIANO DE SOUZA, Matrícula nº 8181, 

Oficial de Justiça desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 
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0057497-67.2015.811.0004, referente ao quinquênio de 6.12.2009 a 

6.12.2014, a ser usufruída no período de 5.12.2018 a 19.12.2018.

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

Barra do Garças, 21 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 281515 Nr: 8041-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto, com fundamento na Instrução Normativa SCA 

2/2011 – Versão 2, defiro parcialmente o pedido do requerente, e autorizo 

a restituição das custas judiciais recolhidas indevidamente através da guia 

nº 21676, no valor de R$ 5.254,61 (cinco mil duzentos e cinquenta e 

quatro reais e sessenta e um centavos), por depósito em favor do 

escritório de advogados denominado Barcelos e Janssen Advogados 

Associados, CNPJ nº 06.888.951/0001-25, com endereço à Rua Rio 

Grande do Sul, 661, 4º andar, Barro Preto, cidade de Belo horizonte/MG, 

na conta corrente nº 320452-9, agência nº 3014-7, Banco do Brasil S/A. 

16.Oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), para as 

providências quanto ao processamento da restituição, e autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 17.Depois de 

comprovada a restituição deferida, certifique-se, e remeta os autos ao 

arquivo provisório até que seja decidida a Consulta em tramitação perante 

a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, distribuída sob 

o nº 134921/2016. 18.Publique-se. Intime-se.

Sentença

AUTOS Nº11250-84.2013.811.0004 (CÓD 177089) 1. Trata-se de Pedido 

de Providências formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta 

Comarca de Barra do Garças, que encaminhou a matrícula de nº 37.479 – 

Livro 02, para averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial 

registrador que a matrícula supracitada é originária da transcrição de nº 

18.043, oriunda da transcrição de nº 6.083, originária da transcrição de nº 

3.435, que é um título definitivo expedido pelo Estado. 3. Relata que o 

formulário da matrícula de nº 37.479 com área de 15.000ha, não condiz 

com o padrão utilizado pela Serventia, contendo também raspagens. 4. 

Assevera que há inconsistências na matrícula nº 37.479 com área de 

15.000ha, sendo elas referentes aos protocolos de nº 77.341 e 87.359, no 

sentido de que os registros R-01 e R-02 não correspondem com as 

informações contidas no livro de protocolo da Serventia, e que não existe 

arquivo de conhecimento referente a esta matrícula na Serventia. 5. 

Comunica que nos arquivos da Serventia existe uma cópia de uma 

matrícula de nº 37.479, com área de 1.821ha e 4.262m², a qual em seu 

R-01, protocolo de nº 77.341 consta um Mandado de Arresto, conferindo 

assim com as anotações do livro 01 de protocolo. Já na ficha 

aparentemente adulterada, consta com esse mesmo número de 6. Às fls. 

111/114, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão da fl. 115. 7. Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. 8. Em razão dos indícios relatados pelo Registrador 

às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a cadeia dominial da 

matrícula, por conter supostas irregularidades. 9. Apesar do Registrador 

relatar que a matríula 37.479, com área de 15.000,00ha, tem origem na 

transcrição nº 18.043, esta por sua vez na transcrição nº 6.083, que veio 

da transcrição nº 3.435, que é o registro de um Título de Propriedade 

Definitivo expedido pelo Estado, verifica-se que tal informação não condiz 

com a realidade encontrada na referida matrícula conforme abaixo será 

analisada. Matrícula n° 37.479, com área de 15.000,00ha (fl. 06) 10. 

Segundo consta, a matrícula n° 37.479 refere-se a uma gleba de terras 

situada neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, no lugar 

denominado "MATA LINDA", com área de 15.000ha, aberta em 12 de junho 

de 1981 em nome de GUY DE OLIVEIRA ANDRADE, constando como 

originária da transcrição de nº 19.192. 11. No R-01 desta matrícula, consta 

que foi registrada Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 

Cartório do Estado de São Paulo, Livro nº 398, às fls. 168/169, datada de 

26 de setembro de 1991, em que o proprietário GUY DE OLIVEIRA 

ANDRADE e sua mulher alienam a totalidade deste imóvel à JOÃO DE 

FREITAS OLIVEIRA. 12. Consta que para a prenotação deste título foi 

utilizado o protocolo nº 77.341. Contudo, os dados existentes no referido 

protocolo não tem relação com o imóvel e a matrícula em questão, e nem 

com o adquirente. 13. Acerca da escritura mencionada, por não existir na 

Serventia qualquer arquivo de conhecimento referente à matrícula, 

solicitou-se ao Cartório competente o envio de cópia a este Juízo para 

averiguação, sendo a resposta acostada à fl. 96, para comunicar que foi 

constatado que o livro nº 398 daquela Serventia possui somente 100 

paginas, e que o início deste data de 29/10/1928, e o término se deu em 

14/07/1929. 14. No R-02 da matrícula em análise, consta o registro de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas notas do Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças, no Livro nº 382, fls. 187/188, em data de 27 de 

setembro de 1994, em que o proprietário JOÃO DE FREITAS OLIVEIRA 

transfere a totalidade do imóvel à WANDER GONÇALVES SANTOS. 15. Em 

relação a esta escritura, a informação prestada pelo Registrador à fl. 95 

foi no sentido de que o Livro nº 382 está desaparecido da Serventia 

desde o ano de 2004. 16. Consta ainda que o protocolo utilizado para este 

suposto título se deu sob o nº 87.359, mas, pela verificação no livro de 

protocolo acostado à fl. 10, denota-se que este protocolo refere-se à 

pessoa e imóveis diferentes deste em análise. 17. Conforme antes 

mencionado, na matrícula nº 37.479 informa como sendo originária da 

transcrição nº 19.192 (fls. 126/128), e da análise desta, observa-se que 

foi aberta em 12 de agosto de 1974 com área de 15.000,00ha, no lugar 

denominado "Mata Linda", em nome de HÉLIO SALVADOR RUSSO que 

adquiriu da pessoa de GUY DE OLIVEIRA ANDRADE. Conta como sendo 

originária da transcrição nº 18.843. 18. A única averbação existente na 

transcrição nº 19.192 e refere-se a abertura de uma matrícula registrada 

sob o seu mesmo número (19.192) (fl. 128). 19. A matrícula nº 19.192 

existente na serventia refere-se à um lote urbano com área de 450,00m², 

conforme cópia de fls. 102/103. 20. A transcrição nº 18.843 refere-se a 

uma área de terras com 15.000,00ha, denominada "Mata Linda", aberta em 

28 de maio de 1974, em nome de GUY DE OLIVEIRA ANDRADE, que 

adquiriu de JOSÉ CARLOS BATISTA DE ARAÚJO (fls. 130/132). 21. 

Constata-se que esta transcrição foi formada pela unificação de três 

glebas protegidas pelas transcrições nº 8.242, e nº 15.520, e da análise 

destas conclui-se que possuem registros escorreitos, conforme cópias de 

fls. 33/80. 22. Diante disso, conclui-se que a cadeia dominial da matrícula 

n° 37.479 com área de 15.000ha não pode ser considerada regular, pois, 

a transcrição que supostamente lhe deu origem não consta averbação de 

venda e abertura da mesma; os protocolos utilizados em ambos o 

registros nela existentes não fazem qualquer referência ao adquirente e 

ao imóvel alienado; as supostas escrituras nela registradas não existem 

nos Cartórios informados; e ainda o fato de não existir arquivo de 

conhecimento referente a esta matrícula na Serventia de imóveis. Matrícula 

n° 37.479 com área de 1.821ha e 4.262m² (fl. 07/08) 23. Esta matrícula, 

conforme antes relatado, por razões desconhecidas foi extraviada do 

arquivo central da Serventia, estando em seu lugar a matrícula de nº 

37.479 com área de 15.000ha. 24. Segundo consta da cópia apresentada, 

refere-se a um lote de terras situado neste município, no lugar denominado 

"Lago Grande", com área de 1.821ha e 4.262m², aberta em 02 de agosto 

de 1991, em nome de LUIS DA SILVA MORAIS FILHO, que a vedeu para 

JOÃO DE FREITAS OLIVEIRA. Consta como sendo originária da 

transcrição nº 11.650. 25. O R-01 desta matrícula confere com os dados 

prenotados no protocolo 77.341 (fl. 09). 26. Contudo, na AV-02 consta 

averbado que por determinação do Juiz Federal Paulo Cézar Alves Sodré, 

contida na decisão proferida nos autos de nº 89.0000218-0, movida pela 

UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO-FUNAI em face de JOÃO DE 

FREITAS OLIVEIRA e JULITA MARIA DE OLIVEIRA, foi declarada a nulidade 

do título dominial do imóvel objeto desta matrícula, nos termos das cópias 

de fls. 144/152. 27. Dessa forma, como a segunda matrícula de nº 37.479 

já foi declarada nula pela Justiça Federal, providências devem ser 

adotadas somente em relação à matrícula nº 37.479, com área de 

15.000,00ha, por se encontrar totalmente irregular conforme já explando 

anteriormente, motivo suficiente para que este Juízo determine a adoção 

de providencias a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 28. 

A providência mais adequada para o caso posto à análise seria o 

cancelamento da matricula irregular, contudo, esta medida não compete à 
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direção do Foro fazê-lo, pois, o Juiz Corregedor é incompetente para 

processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração ou 

cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito 

e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 29. No mesmo 

sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do 

artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 30. Dessa maneira, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 31. Com base nestes fundamentos, é 

competência da Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de 

bloqueio de matrícula irregular, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 32. Posto isso, no 

uso do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Unicidade, 

Continuidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da matrícula nº 37.479 - Livro 02, com área de 15.000,00ha, o 

que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de 

boa-fé, restando aos interessados que busquem pela via judicial 

adequada, a comprovação de eventual direito. 33. Expeça-se, mandado de 

averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder à 

averbação de bloqueio da matrícula de n° 37.479, com área de 

15.000,00ha. 34. Publique-se a decisão no DJE. 35. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

AUTOS Nº2480-63.2017.811.0004 (CÓD 244602) 1. Trata-se de 

procedimento instaurado a partir da decisão proferida no Pedido de 

Providências nº. 0151700-84.2016.811.0000 – 190/2016 (fls. 22/23), que 

tramitou junto à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhada a este Juízo para providências. 2. Referido Pedido de 

Providências foi instaurado após comunicação realizada pelo Juiz da 7ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que 

encaminhou  l audo  pe r i c i a l  acos tado  aos  au t o s  n º 

14299-22.2016.4.01.3600 – 7ª Vara Federal, referente à averiguação de 

denúncia formulada por DALCIR AIMI, alusiva à regularidade da 

certificação do georreferenciamento reconhecido pelo INCRA no processo 

nº 54240.004254/2009-40/INCRA, referente ao imóvel denominado 

Fazenda Sonho Verde, com área de 4.180,7246ha, em nome de WILSON 

ROMAGNOLI e ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI. 3. Consta do laudo pericial 

que o imóvel georreferenciado é composto pela aglutinação das 

matrículas/transcrições nº 2.253, nº 2.199, nº 3.171, nº 7.394, nº 7.396, 

nº 7.060, nº 3.170, nº 7.397, nº 7.058, nº 7.059, nº 6.995 e nº 5.765, 

todas do SRI de Primavera do Leste/MT (fl. 11vº), e que, segunda a 

denúncia se sobrepõe aos imóveis protegidos pelas matrículas nº 7.969, e 

nº 8.315, também do SRI de Primavera do Leste/MT, de propriedade de 

DALCIR AIMI. É o relatório 4. Da análise do laudo pericial acostados aos 

autos às fls. 05/21, verifica-se que os peritos no item 81, sugeriram o 

encaminhamento do referido laudo à Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para providências quanto a apuração de 

eventuais irregularidades nos assentos das matrículas nº 7.060, nº 7.059, 

nº 7.058, nº 6.995, e nº 6.452, todas do serviço registral de Primavera do 

Leste/MT, que supostamente, tem origem na matrícula nº 28.934, que é 

oriunda da transcrição nº 4.603, ambas do SRI de Barra do Garças/MT. 5. 

Assim, para uma melhor elucidação dos fatos constatados, solicitou-se do 

Cartório de Registro de Imóveis desta cidade certidões dominiais da 

matrícula nº 28.934, e da transcrição nº 4.603, que a princípio, são 

anteriores à matrícula nº 6.542, aberta no Serviço de Registro de Imóveis 

de Primavera do Leste/MT. 6. A matrícula nº 6.542 – SRI de PVL/MT, de 

propriedade de WILSON ROMAGNOLI, segundo concluíram os peritos, foi 

aberta com área de 1.211,393ha, e depois foi desmembrada em outras 04 

matrículas (nº 7.060 – com 200,00ha, nº 7.059 – com 290,00ha, nº 7.058 – 

com 321,393ha, e nº 6.995 – com 400,00ha). Matrícula nº 28.934 (fl. 37) 7. 

De acordo com a Certidão Dominial acostada à fl. 37, a matrícula nº 28.934 

refere-se à uma área de terras situado neste município, com área de 

1.211ha e 3.930m², no lugar denominado "Fazenda Zanette", de 

propriedade primitiva de LUIZ FELIPE DA GAMA CRUZ. Foi aberta em 27 de 

novembro de 1986, e consta ter origem registral na transcrição nº 4.603. 

8. Nesta matrícula não constam averbações de venda para qualquer outra 

matrícula, e nem encerramento em vista de transferência para Comarca 

diversa. Transcrição nº 4.603 (fl. 41) 9. Segundo consta da Certidão 

Dominial de fl. 41, esta transcrição foi aberta em 30 de Janeiro de 1961, e 

refere-se a uma área de terras situado neste Município e Comarca, no 

lugar denominado "Luiz Felipe", com área de 1.211ha e 3.930m², de 

propriedade primitiva do Estado de Mato Grosso, que expediu em 20 de 

Janeiro de 1961 Título Definitivo de Propriedade em favor de LUIZ FELIPE 

DA GAMA CRUZ. 10. Nesta transcrição está averbada a venda da 

totalidade da área para a matrícula nº 28.934. 11. O TDP foi solicitado e 

acostado às fls. 44/45, o qual guarda identidade com o que foi registrado 

na transcrição nº 4.603. 12. Portanto, a cadeia dominial da matrícula nº 

28.934 – SRI Barra do Garças/MT, se encontra formalmente regular, não 

existindo motivos para que este Juízo determine a adoção de alguma 

medida necessária nesta Comarca, pois não foi constatado irregularidades 

em sua cadeia dominial. 13. Quanto à matrícula nº 6.542 – SRI - PVL/MT, 

que supostamente teria se originado da matrícula nº 28.934 – SRI - BG/MT, 

denota-se, que não se confirma que dela tenha se originado, pois, não 

existe averbação que indique a transferência do imóvel e abertura de 

matrícula em Comarca diversa. 14. Assim, observa-se, que, se a matrícula 

nº 6.542, aberta no SRI de Primavera do Leste/MT faz referência à 

matrícula registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças/MT como sendo sua origem, necessário é que sejam analisados 

todos os documentos inerentes ao seu arquivo de conhecimento, o que 

não compete a este Juízo, mas sim, ao Juiz Corregedor dos Cartórios 

Extrajudiciais da Comarca de Primavera do Leste/MT. 15. Tendo em vista 

essas considerações, conclui-se que este Pedido de Providência deve ser 

extinto por não se verificar irregularidade na cadeia dominial da matrícula 

nº 28.934, do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade. Dispositivo 16. 

Diante do exposto, julgo extinto este pedido de providências com 

resolução do mérito. 17. Oficie-se ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, encaminhando-se cópia desta decisão para 

conhecimento e adoção das providências que entender necessárias. 18. 

Intimem-se, pulicando esta decisão no DJE. 19. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se.

AUTOS Nº 11048-68.2017.811.0004 (CÓD 257272) 1. Trata-se de Pedido 

de Providências instaurado visando averiguar possíveis irregularidades 

referentes à transcrição nº 9.210 – Livro 03-N. 2. Relata o Oficial 

Registrador, que a serventia foi informada pelo Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Água Boa/MT acerca da existência de duas matrículas 

abertas naquela Serventia, a de nº 5.544 (fls. 17/18) que consta como 

sendo originária da transcrição nº 9.210, e a matrícula de nº 5.545, 

originária da matrícula nº 39.964, que é originária da transcrição de nº 

9.210. 3. Assevera que na referida transcrição não consta nenhuma 

averbação, mas que aparentemente houve a supressão de informações, 

pois no campo destinado às averbações aparentemente fora realizada 

uma "raspagem" do(s) ato(s) averbado(s), não sendo possível identificar 

qualquer ato. 4. Informa que nos arquivos da serventia existe uma certidão 

emitida no ano de 2008, na qual consta a abertura da matrícula nº 39.964, 

com área de 1.004ha, conforme fl. 21. 5. Salienta que quanto à matrícula 

nº 39.964, esta foi bloqueada por decisão proferida nos autos de Pedido 

de Providências código 86069, que tramitou nesta Diretoria, em vista de 

inconsistências detectadas em seu Registro R-01. 6. Com a inicial vieram 

os documentos anexados às fls. 06/22. 7. Em decisão inicial proferida às 

fls. 23/23vº, foi determinada a apresentação de documentos e cópia da 

sentença que decidiu pelo bloqueio da matrícula 39.964, bem como o 

encaminhamento de cópia destes autos ao Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de Água Boa para conhecimento e as providências que entender 

pertinentes. 8. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo bloqueio da 

transcrição de nº 9.210, conforme fls. 77/78. 9. Foram intimados às fls. 

36/38, os proprietários atuais, primitivos, eventuais interessados e 

sucessores da transcrição, para querendo, se manifestarem nos autos. 

Contudo, não houve qualquer manifestação conforme certidão de fl. 73. 

10. Assim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 11. Em 

razão da inconsistência percebida e relatada pelo Oficial Registrador às 

fls. 03/05, é necessário a análise de toda a cadeia dominial da transcrição 

nº 9.210, conforme segue.

 Transcrição nº 9.210 (fls. 07/08) 12. Esta transcrição refere-se a uma 

gleba de terras situado neste Município e Comarca, no lugar denominado 

"Nova Kênia", com área de 8.412ha e 1.068m², aberta em 29 de março de 

1965, de propriedade primitiva de ALEXIS SALOMÃO que vendeu à 

ANTONIO EMYDIO BARROS FILHO, Consta ser originária da transcrição nº 

2.697. 13. Não é possível identificar as averbações realizadas na 

transcrição nº 9.210. Transcrição nº 2.697 (fls. 13/14) 14. Esta 

transcrição foi aberta em 28 de fevereiro de 1959, com área de 8.412ha e 

1.068m², situado neste Município e Comarca, no lugar denominado "Nova 
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Kênia", e refere-se ao registro de um Título Definitivo de Propriedade 

expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de ALEXIS SALOMÃO, em 

18 de novembro de 1958. 15. Nesta transcrição está averbada a venda da 

totalidade da área para a transcrição nº 9.210. 16. Realizada esta análise 

na cadeia dominial da transcrição nº 9.210, conclui-se que até a sua 

abertura não se verifica a existência de fraude ao registro público. 17. 

Contudo, conforme informou o registrador, existe na Serventia uma 

certidão da transcrição 9.210 emitida no ano 2008, na qual consta a 

abertura da matrícula nº 39.964, não existindo informação quanto a 

transferência de área para o Serviço Registral de Água Boa/MT, para a 

abertura da matrícula nº 5.544. 18. Da análise realizada na matrícula nº 

39.964 (fls. 22/22vº), observa-se que foi averbada a transferência do 

imóvel em sua totalidade para a Serventia de Imóveis de Água Boa/MT, 

recebendo o número de matrícula 5.545. 19. Também se constata pela 

averbação AV-03, que a matrícula 39.964 foi bloqueada por decisão 

proferida nos autos de Pedido de Providências que tramitou nesta Diretoria 

sob o nº 82-27.2009.811.0004, código 86069, conforme sentença juntada 

às fls. 25/27, por irregularidade na cadeia dominial, especificamente em 

relação à suposta Escritura Pública de Compra e Venda registrado em seu 

R-01. 20. Por fim, a matrícula nº 5.544 do CRI de Água Boa/MT (fls. 17/18), 

consta como sua anterior a transcrição nº 9.210 – Livro 3-N do CRI desta 

Comarca, e dos documentos encaminhados pelo Registrador de Água Boa 

às fl. 51/69, denota-se que a referida matrícula foi aberta em 09 de 

setembro de 2002, com área de 3.959ha e 5.489m², em nome de ANTONIO 

EMYDIO DE BARROS FILHO, que por Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada em 30 de agosto de 2002, no Livro 134, fls. 034/035, do 3º 

Tabelionato de Notas da cidade de Rondonópolis/MT, vendeu a totalidade 

da área à MARIO JORGE BUCATER e JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, e 

após, foram averbadas 06 (seis) vendas, restando ainda área 

remanescente disponível. 21. Cópia dos conhecimentos relativos a 

abertura desta matrícula foi apresentado pelo Registrador de Água Boa às 

fls. 52/69, dentre os quais, constata-se a existência de cópia da Certidão 

da transcrição nº 9.210, lavrada pela Oficial Registradora do CRI de Barra 

do Garças em 23 de agosto de 2002 (fl. 57), da EPCV acima mencionada 

(fl. 53/56), bem como do Ofício expedido à época e encaminhado ao CRI 

de Barra do Garças informando acerca da abertura da referida matrícula 

naquela Serventia (fls. 68/69). 22. O Tabelião do 3º Tabelionato de Notas 

da cidade de Rondonópolis/MT encaminhou cópia das EPCV lavrada no 

Livro 134, fls. 034/035 (fls. 42/45), a qual confere com os dados 

registrados no R-01 da matrícula nº 5.544 – Livro 02, do CRI de Água 

Boa/MT. 23. Assim, conclui-se que a matrícula nº 5.544 aberta em 09 de 

setembro de 2002 no Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, 

possui grande probabilidade de ser originária da transcrição nº 9.210, 

Livro 3-N do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT. 24. 

Feitas estas ponderações, inauguraram a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente. 25. Cumpre salientar 

que a Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 26. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 27. Diante de todo o exposto, 

denota-se que há no caso dos autos indícios de Fraude do Registro 

Público, apresentando a transcrição de nº 9.210 irregularidades no 

tocante a inexistência de averbações que indiquem a venda de áreas e 

abertura de outras transcrições ou matrículas. 28. Da verificação da cópia 

da transcrição apresentada às fls. 07/08, percebe-se que aparentemente 

houve raspagem das averbações possivelmente anotadas no campo 

destinado para tal, o que é vedado pela CNGCE, nos termos do art. 134, 

parágrafo único, a seguir: Art. 134. Nos livros não serão admitidos 

entrelinhas, erros ortográficos, omissões, emendas e rasuras. Caso estes 

ocorram, será feita a respectiva ressalva antes do encerramento do ato e 

a aposição das assinaturas. Parágrafo único. É proibido o uso de 

raspagem por borracha ou outro meio mecânico, assim como a utilização 

de corretivo ou de outro produto químico. Deverão ser evitadas anotações 

a lápis nos livros, mesmo que a título provisório. 29. Portanto, a transcrição 

nº 9.210, com área de 8.412ha e 1.068m², deve ser considerada 

formalmente regular, visto que sua cadeia dominial não apresenta 

inconsistências conforme já analisada. Contudo, carece de providências a 

serem determinadas por este Juiz Corregedor no tocante à averbação de 

venda da área de 3.959ha e 5.489m² para a matrícula 5.544, aberta no CRI 

de Água Boa/MT. 30. Isto porque de acordo com os conhecimentos 

apresentados pelo Registrador de Água Boa/MT (fls. 52/69), denota-se 

que a sua abertura foi realizada de forma escorreita, não deixando dúvida 

que a sua origem está na transcrição nº 9.210. 31. A mesma asserção 

não pode ser declarada quanto à matrícula nº 39.964, que por 

irregularidade do título apresentado para registro de sua abertura, foi 

bloqueada por decisão proferida nos autos de Pedido de Providências que 

tramitou nesta Diretoria sob o nº 82-27.2009.811.0004, código 86069. 32. 

A CNGCE autoriza a restauração administrativa de matrícula, transcrição, 

ou inscrição, quando extraviada ou deteriorada, conforme segue: Art. 138. 

A danificação de qualquer livro ou documento, bem como o seu 

desaparecimento serão comunicados imediatamente ao Juiz Corregedor 

Permanente. A sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão 

do Juiz e à vista dos elementos existentes. Art. 1.262. Sendo impossível a 

verificação da correspondência entre o teor da certidão já expedida e a 

respectiva matrícula, transcrição ou inscrição mediante consulta do livro 

em que esteja contido o ato de que essa certidão foi extraída, por 

encontrar-se o livro (encadernado ou escriturado por meio de fichas), no 

todo ou em parte, extraviado ou deteriorado de forma a impedir sua leitura, 

deverá o Oficial da unidade do Registro de Imóveis em que foi expedida a 

certidão, para a realização de novos registros e averbações e para a 

expedição de novas certidões, promover a prévia restauração da 

matrícula, transcrição ou inscrição mediante autorização do Juiz 

Corregedor Permanente. 33. Assim sendo, depreende-se que os 

documentos colacionados aos autos corroboram para a comprovação da 

regularidade da matrícula nº 5.544, conforme já mencionado. Dispositivo 

34. Diante do exposto, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE, e art. 

292, declaro regular a transcrição nº 9.210, com área de 8.412ha e 

1.068m². 35. Outrossim, com fulcro nos artigos 138, e 1.262, da CNGCE, 

determino que seja efetivada na transcrição nº 9.210, averbação para 

constar que a área de 3.959ha e 5.489m² foi transferida para o Serviço 

Registral de Água Boa/MT, com a abertura da matrícula 5.544 naquela 

circunscrição em 09/09/2002. 36. Expeça-se mandado de averbação ao 

Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, com cópia dos 

documentos de fls. 17/18 e, 51/59, para as providências de seu mister. 37. 

Oficie-se ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Água Boa/MT, 

encaminhando-se cópia desta decisão, bem como, das peças de fls. 23 e 

39, para conhecimento e providências que entender pertinentes. 38. 

Publique-se a esta decisão no DJE. 39. Intimem-se. 40. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº:7117-28.2015.811.0004 (CÓD. 205927) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, informando que a matrícula de n° 40.172 se encontra em 

duplicidade. 2. Informa o oficial registrador que a matrícula n° 40.172 

protege dois imóveis distintos, sendo a primeira matrícula de n° 40.172, 

referente a uma área de terras situada no município de Porto Alegre do 

Norte, com 314,00 ha, e a segunda matrícula relativa a uma área de terras, 

situada no município de Barra do Garças, com área de 9.000,00 ha. 3. 

Relata que acerca do arquivo de conhecimento das matrículas arquivado 

na serventia, existe apenas a Escritura Pública de Compra e Venda 

referente à abertura da matrícula n° 40.172, com área de 9.000,00 ha. 4. 

Noticia que a impressão na ficha da matrícula n° 40.172, com área de 

314,00 ha, não corresponde com as fontes e configurações utilizadas 

pela serventia, e ainda que, as assinaturas dos oficiais de registro que 

compõem a matrícula demonstram certa divergência quando comparadas 

ao padrão de outras. Além disso, ressalta que a referida matrícula 

encontrava-se recolhida no jurídico desta serventia, devido a existência 

de dúvidas quanto a autenticidade da documentação arquivada. 5. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 06/18. 6. Após serem solicitados, 

foram juntados diversos documentos (fls. 38/39), referentes ao arquivo de 

conhecimento das matrículas. 7. Às fls. 26/30, consta que todos os 

proprietários atuais e primitivos foram devidamente intimados, entretanto, 

não houve qualquer manifestação conforme certidão à fl. 31. 8. Instada a 

se manifestar, a representante do Ministério Público às fls. 23/24, pugnou 

pelo bloqueio da matrícula n° 40.172, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei 

nº. 6.015/73, restando aos interessados que busquem pela via judicial 

adequada, a comprovação de eventual direito. 9. Por fim, vieram os autos 

conclusos para decisão. 10. É o relatório. 11. Em razão dos indícios 
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relatados Registrador às fls. 03/05, é necessária a análise de toda a 

cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas irregularidades. 12. 

Primeira matrícula n° 40.172 (fl. 06) A primeira matrícula de n° 40.172, 

refere-se a uma área de terras, situada no município de Porto Alegre do 

Norte - MT, denominada "Fazenda Vale do Sonho", com área de 314,00 ha, 

de propriedade primitiva de NELSON NUNES, aberta em 10 de setembro de 

1993, sendo proveniente da transcrição de n° 6.420. 13. Os dados 

apresentados no protocolo de n° 106.924, referente ao R-02, não 

conferem com aqueles descritos na matrícula, apresentando adquirente do 

imóvel diverso, bem como, se tratando de outra matrícula. 14. Transcrição 

n° 6.420 (fls. 07/08) A transcrição n° 6.420 refere-se a uma área de 968 

ha, no lugar denominado "São José", de propriedade primitiva de NELSON 

NUNES, aberta em 03 de novembro de 1961. Nela não consta averbação 

de venda para a primeira matrícula de n° 40.172. 15. Segunda Matrícula n° 

40.172 (fls. 09) A segunda matrícula n° 40.172, refere-se a uma área de 

terras situada no município de Barra do Garças – MT, no lugar denominado 

"Fazenda Pontal", com área de 9.000,00 ha, de propriedade primitiva de 

JACINTO FERNANDES, aberta em 10 de setembro de 1993, sendo 

proveniente das transcrições de n° 1.507(fls.10/11) e 1.508(fls. 12/13). É 

importante observar que nestas transcrições, consta averbação de 

transferência da área para a matrícula de n° 40.172. 16. Ao analisar a 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 1° Ofício de 

Aragarças – GO, no livro n° 50, fls. 73/74, fornecida pelo oficial e 

constante do arquivo de conhecimento desta matrícula, bem como o 

protocolo de n° 82.869, estes se encontram corretos, apresentando os 

dados em conformidade com aqueles descritos no R-01 da segunda 

matrícula de n° 40.172. 17. Assim, é certo que a irregularidade 

demonstrada, bem como a duplicidade existente entre as duas matrículas 

de n° 40.172, inauguraram a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim. 18. Contudo, 

cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 19. Com 

efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única 

matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel 

(art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no 

Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. 20. 

DISPOSITIVO 21. Posto isto, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula de n° 40.172, com 

área de 314,00 ha, em razão de sua origem se apresentar irregular, o que 

faço a título de juízo de segurança. 22. Quanto a matrícula n° 40.172 com 

área de 9.000,00 ha, declaro regular. 23. Expeça-se, mandado de 

averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder à 

averbação de bloqueio da matrícula n° 40.172, com área de 314,00 ha. 24. 

Cumpra-se. Intimem-se. 25. Publique-se a decisão no DJE. 26. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 21 de novembro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº:9975-32.2015.811.0004 (CÓD. 210712) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, visando averiguar a regularidade das matrículas de n° 40.064, 

40.114 e 40.134. 2. Informa o oficial registrador que as matrículas 

supracitadas protegem áreas de terras, com 363,00 has, 1.727,00 has e 

287,00 has, respectivamente, e são originárias das transcrições de n° 

9.713 e 10.119, onde constam as averbações de transferência das áreas 

e abertura das referidas matrículas, bem como, o distrato destas. 3. 

Entretanto, relata que no dia 10 de setembro de 2015, em contato com 

funcionários do Cartório de Araguaiana, sobreveio informação de que a 

Escritura Pública lavrada no livro 02, fls. 79/81, que deveria ser de 

distrato, seria na realidade de uma Escritura Pública de Doação, e faz 

referência a uma área diversa daquela mencionada nas matrículas, e 

ainda com outros contratantes. 4. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 06/19. 5. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos 

(fls. 33/38, 42/52, 53/58, 67/71, 77/78), referentes ao arquivo de 

conhecimento da matrícula. 6. Às fls. 59/61, consta que todos os 

proprietários atuais e primitivos, bem como possíveis interessados foram 

devidamente intimados, entretanto, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão à fl. 63. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se 

(fl. 24) pela requisição de documentos para a análise das irregularidades 

das matrículas, bem como, pela notificação de todos os interessados. 8. 

Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o Relatório 9. Em razão 

dos indícios relatados pelo Registrador Substituo às fls. 03/05, é 

necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 10. Matrícula n° 40.064 (fl. 06) A 

matrícula n° 40.064, refere-se a uma área de terras situada no município 

de Luciara – MT, com área de 363,00 has, de propriedade primitiva de 

MARIO SALBERRY, aberta em 30 de julho de 1993, originária da 

transcrição n° 9.713. 11. Matrícula n° 40.114 (fl. 07) A matrícula n° 40.114, 

refere-se a uma área de terra situada neste município e comarca de Barra 

do Garças – MT, com área de 1727 has, denominada "Fazenda São Judas 

Tadeu", de propriedade primitiva de MARIO SALABERRY e JOÃO CARRA, 

aberta em 13 de agosto de 1993, originária das transcrições de n° 9.713 e 

10.119. 12. Matrícula n° 40.134 (fl. 08) A matrícula n° 40.134, refere-se a 

uma área de terras situada neste município e comarca de Barra do Garças 

– MT, com área de 287,00 has, de propriedade primitiva de MARIO 

SALABERRY, aberta em 23 de agosto de 1993, originária da transcrição 

n° 9.713. 13. Transcrição n° 9.713 (fls. 09/10) A transcrição n° 9.713, 

refere-se ao registro do título definitivo de propriedade de um lote de 

terras situado no lugar denominado "Cristal", neste Município e Comarca de 

Barra do Garças – MT, com área de 1.143 has. Nela consta averbação de 

transferência da área referente para as matrículas de n° 40.064, 40.114 e 

40.134, bem como, averbação de distrato do contrato realizado. 14. 

Transcrição n° 10.119 (fls. 70/71) A transcrição n° 10.119, refere-se ao 

registro do título definitivo de propriedade de um lote de terras situado 

neste município e comarca de Barra do Garças – MT, no lugar denominado 

"Carra", com área de 1.437 has. Nela consta averbação de transferência 

da área referente à matrícula n° 40.114, bem como, averbação de distrato 

do contrato realizado. 15. Os dados apresentados nos protocolos de n° 

82.652 e 82.717 estão em consonância com aqueles descritos no R-01 

das matrículas de n° 40.114 e 40.134, entretanto, o protocolo de n° 82.565, 

referente à matrícula de n° 40.064, não confere, apresentando título e 

proprietário diverso do que consta na ficha da matrícula. 16. Quanto as 

Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas no Cartório de Registro 

Civil e Tabelionato de Araguaiana – MT, referentes à abertura das 

matrículas em análise, estas existem e conferem conforme fls. 42/47, 

contudo, existe erro quanto à ordem de numeração das Escrituras 

descritas no R-01 das matrículas em análise. 17. Além disso, é importante 

observar que as Escrituras Públicas de Distrato lavradas no Cartório de 

Registro Civil de Araguaiana – MT, constante no livro n° 02, fls. 79/81 

daquela serventia, mencionadas no AV-02 das matrículas em questão, 

não conferem, havendo naquelas páginas apenas Escrituras de 

Re-ratificação e Escritura Declaratória de Concubinato, conforme 

informação de fls. 53/58. 18. Assim, conclui-se que as matrículas de n° 

40.064, 40.114 e 40.134, apresentam irregularidades quanto as Escrituras 

o que pode eventualmente culminar em cancelamento/anulação/retificação 

dos Registros, porém, não compete à direção do Foro fazê-lo. 19. 

Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, até 

que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando 

evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 

Dispositivo 20. Posto isto, no uso do poder geral de cautela, e em respeito 

aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, torno sem efeito as AV-2 das matrículas de n° 40.064, 

com área de 363,00 has, n° 40.114, com área de 1727 has e n° 40.134, 

com área de 287,00 has, o que faço a título de juízo de segurança. 21. 

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do 

Garças para integral cumprimento desta decisão. 22. Intimem-se. 

Cumpra-se. 23. Publique-se a decisão no DJE. 24. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Barra do Garças, 23 de novembro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164741 Nr: 6580-37.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 
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Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breiner Rangel Oliveira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1.Cuida-se de ação ajuizada por RIO TIBAGI COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de BREINER 

RANGEL OLIVEIRA MOURA.

2. Após a citação do requerido a parte autora desistiu da ação, pugnando 

pela extinção do feito (fl. 134).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus efeitos legais 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291734 Nr: 14013-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosivaldo Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zezivaldo Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271323 Nr: 1844-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, Ernesto Borges Neto - 

OAB:OAB/MS 6651-A, EVANDRO CESAR - OAB:13.413-A-MT, Flavia V 

Andriguetti - OAB:MS/ 9197, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A, Yana Cavalcante de Souza - OAB:OAB/GO 22930

 VISTOS.

1. Em análise ao sistema Apolo, verifica-se que a presente Ação guarda 

relação de conexão com outras de mesma natureza, quais sejam as 

Ações Declaratórias de Anulabilidade de Negócio Jurídico – Cód. 271314 e 

271292 e, no intuito de se evitar decisões contraditórias, bem como para 

se garantir o melhor interesse das partes, é necessário que sejam 

reunidas para análise conjunta.

2. Diante disso, APENSE-SE ao presente feito os autos das Ações 

Declaratórias de Anulabilidade de Negócio Jurídico – Cód. 271314 e 

271292.

3. REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista a declaração 

de residência de fls. 37.

4. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

5. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271292 Nr: 1814-28.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em análise ao sistema Apolo, verifica-se que a presente Ação guarda 

relação de conexão com outras de mesma natureza, quais sejam as 

Ações Declaratórias de Anulabilidade de Negócio Jurídico – Cód. 271314 e 

271323 e, no intuito de se evitar decisões contraditórias, bem como para 

se garantir o melhor interesse das partes, é necessário que sejam 

reunidas para análise conjunta.

2. Diante disso, APENSE-SE ao presente feito os autos das Ações 

Declaratórias de Anulabilidade de Negócio Jurídico – Cód. 271314 e 

271323.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162978 Nr: 4341-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Porfirio de Sousa, Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que a parte Exequente esta diligenciando no sentido de 

localizar bens do Devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido de fl. 

287.

 2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, conforme requerido.

 3. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte Autora para que 

promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Decorrido o prazo a que se refere o item 3 da presente decisão, desde 

já, DETERMINO a intimação pessoal do Exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

 5. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287768 Nr: 11688-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

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

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

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225662 Nr: 6273-44.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza de Fatima da Silva Souza, Luiz Fernando 

Nunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves Ataides, Maycon Pitson Dantas, 

Elmiro Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 205, INTIME-SE a parte Autora para que 

promova a citação do Requerido ainda não citado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243049 Nr: 1431-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Patricia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marsiano Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da determinação contida no item 

"4" de fls. 21.

2. Diante da certidão de fls. 113, DOU PRO PRECLUSA a produção de 

outras provas.

3. INTIMEM-SE as partes desta decisão, em atenção ao pricípio da lealdade 

processual, com prazo de 10 (dez) dias.

4. Após, voltem-me concluso para julgamento do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266928 Nr: 17320-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Marques, Tomiko Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.DEFIRO o pedido de produção de proval oral consistente no depoimento 

pessoal dos Requeridos e na oitiva de testemunhas, bem como a juntada, 

devidamente justificada, de eventual documento que se mostre 

imprescindível para a elucidação do fato e/ou para a formação do 

convencimento.8.Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, 

§4º, CPC/2015).9.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU 

INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO 

LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 34938 Nr: 523-18.2003.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DE FÁTIMA BATISTA CABRAL - 058.004.448-38

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE- EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, Pascoal Lopes Bento - OAB:MT 5.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - OAB:5937

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 355. EXPEÇA-SE alvará em favor da parte 

exequente (fl. 360).

 2. Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258340 Nr: 11729-38.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Nantet Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Serra Azul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente o requerente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169868 Nr: 2069-59.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lelia Cristina Silva Manzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Zanutto

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

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 VISTOS.

1. Uma vez recolhidas as custas (fls. 169/172), DETERMINO a produção 

de proval oral consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva 

das testemunhas, bem como a juntada, devidamente justificada, de 

eventual documento que se mostre imprescindível para a elucidação do 

fato e/ou para a formação do convencimento.

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO 
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GROSSO), devendo as partes apresentarem rol de testemunhas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC/2015).

 3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (art. 455, § 3º, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. INTIMEM-SE, pessoalmente, as partes acerca do referido ato (art. 385, 

CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176760 Nr: 10824-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

José Coelho de Moraes

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

Souza - Defensor Público - OAB:, Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:

 9.Desta feita, tornando-se incontroversa a prejudicial aventada, ACOLHO 

a ilegitimidade passiva do Requerido JOSÉ COELHO DE MORAES e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo tão somente com relação ao 

Requerido JOSÉ COELHO DE MORAES, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC/2015 e DETERMINO a sua exclusão do pólo passivo da demanda que 

deverá prosseguir tão somente em desfavor da Requerida CENTRO 

OESTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191174 Nr: 11160-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi, Juliana Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Wilmar Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

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

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a Caixa Econômica Federal - CEF, para que informe no prazo 

de 15 (quinze) dias, se possui interesse na causa.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

análise e/ou saneamento do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169538 Nr: 1656-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Wilmar Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rosa da Silva, Juliana Batista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 189.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177338 Nr: 11544-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

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

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:12.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 VISTOS. 1. Cuida-se de ação de Usucapião ajuizada por JULIANA ALVES 

DE SOUSA em face de JOÃO JOSÉ DE FARIA, objetivando que lhe seja 

outorgado o domínio do imóvel locado sob o lote nº. 26, da quadra 15, do 

Bairro Novo Horizonte, com área de 450,00m², com inscrição municipal nº. 

302.546.0145.000-3, protegido pela Matricula nº. 58.337, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca (fls. 18). 2. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 12/21 e, posteriormente, de fls. 25/26. 3. Citado, o 

Requerido apresentou contestação às fls. 69/72 alegando, em síntese, a 

existência de conexão com a Ação Ordinária – Cód. 163329 que tramita na 

2ª Vara Cível desta Comarca. Juntou os documentos de fls. 73/121. 4. É O 

RELATÓRIO. DECIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258247 Nr: 11661-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMAO - OAB:16284, Willian Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista que o Requerido não está devidamente representado 

nos autos e foi celebrado um acordo extrajudicial (fl. 101/102), INTIME-SE 

o Requerido para apresentar procuração com poderes específicos, no 

PRAZO DE 15 (quinze) DIAS.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 624 Nr: 1233-82.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE CAPARROZ 

GOMES - OAB:218.270/SP

 VISTOS.

 1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 319).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.
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4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279295 Nr: 6784-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DE FRETES RESENDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o decurso do prazo do pedido de fl. 27, INTIME-SE o 

Exequente para dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280150 Nr: 7289-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federal Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

João Batista Vieira da Silva

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

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 53, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

15h30min, HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 2. CITEM-SE os Requeridos e INTIMEM-SE-OS para a audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do despacho de fl. 38.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218027 Nr: 1642-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valkiria Maia Alves Almeida 

- OAB:OAB 3178/RO

 Vistos

1. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores bloqueados via 

bacenJud, visto que incontroversos, pois devidamente intimado o 

Executado para se manifestar sobre os valores bloqueados, permaneceu 

inerte, o que configura concordância tática.

2. Satisfeita à obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no art. 924, II, 

CPC/2015.

3. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244108 Nr: 2144-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Schuwartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves da Silva Júnior - 

OAB:7662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. DETERMINO seja realizada nova tentativa de citação pessoal de CAIRO 

CARVALHO DE RESENDE, no endereço de fl. 68.

3. Caso seja infrutífera a tentativa, DETERMINO desde já a citação por hora 

certa do Requerido no mesmo endereço, devendo o Oficial de Justiça 

cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

4. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica ao requerido, dando-lhe de tudo 

ciência, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do 

mandado aos autos (art. 254, CPC/2015).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156071 Nr: 8274-75.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracielly da Silva Francisco Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:03591RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrya borges freitas. - 

OAB:, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 20.Dessa forma, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, vez que demonstrado os 

requisitos do art.6º, VIII, do CDC.21.Ainda, ante a ausência de 

irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.22.DEFIRO a 

produção de prova oral consistente no DEPOIMENTO PESSOAL e OITIVA 

DE TESTEMUNHAS, observando-se que a Autora já apresentou o rol de 

testemunhas às fl.215.23.Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO) devendo a parte Requerida apresentar o rol de 

testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, 

§4º, CPC/2015). 24.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU 

INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO 

LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).25.A parte pode comprometer-se 

a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015).26.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277915 Nr: 5997-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jucelino Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Intime-se. Cumpra-se.

3. Decorrido o prazo, conclusos para decisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151403 Nr: 1506-36.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Maria Conceição Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL CARLOS LOPES 

FÉLIX - OAB:7511/MT

 Vistos

1.DEFIRO pedido de fl. 319. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados à fl. 308, devendo ser observados os dados 

indicados à fl. 319.

2. Após, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

3. Expeça-se o necessári. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 10763-85.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlê Evangelista Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 126).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 145-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Alves - Me, Luiz Alberto Alves

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

- OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista que o processo já esteve suspenso (fl. 124), 

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

2. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

3. DETERMINO o desentranhamento das fls. 149, RENUMEREM-SE os autos 

a partir das fls. 148.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213935 Nr: 11842-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Antonio Marques Peres, Priscilla 

Souza Lima Caetano

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Luciana Severino Nunes Parreira (OAB/MT 18.718) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236101 Nr: 13497-33.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uemura Formaturas, Dabine Luiza de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

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

OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lélis 

Bento de Resende(OAB/MT12.675) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191433 Nr: 11338-88.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de impulsionamento de fls. 111.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264450 Nr: 15800-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Terapêutica Recomeçar Ltda, Carlos 

Leandro Leão Dias, Eliete Aparecida Araujo Couto, Klinger Felipe da Silva, 

Simone do Rosário Leão Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 
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OAB:18.582 MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos 

Santos Fernandes - OAB:22838, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Vnícius de Oliveira Ribeiro(OAB/MT13.777/A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189963 Nr: 10266-66.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Cristina Araujo Lima, Laurenice Rodrigues Lima, 

Gilmar Araujo Lima, Gilberto Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues de Souza, Devarci José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY 

VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Rodrigo Corbucci(OAB/MT15.002 B) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220326 Nr: 3023-03.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Rauria Salles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Petróleo T. B. . Ltda, Banco Itau 

S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães(OAB/MT 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173252 Nr: 6418-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Coelho Moraes

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

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães(OAB/MT 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244704 Nr: 2551-65.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Augusta Lopes de Magalhães

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

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães(OAB/MT 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191087 Nr: 11093-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenor Ferreira Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães(OAB/MT 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 
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vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 226.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245005 Nr: 2778-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Maria 

Vicentina Raggiotto, Antônio Carlos Bortolaia

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lélis 

Bento de Resende(OAB/MT12.675) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67787 Nr: 1306-68.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gonçalves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de decisão de fls. 176

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82079 Nr: 5358-73.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Severino da Silva, Genildo Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves da Silva, Laura Araújo da Silva

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

OAB:Oab/MT 10.521, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca da decisão de fls. 179.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 1811-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca deo impulsionamento de fls. 49.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264744 Nr: 16012-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DA SILVA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 75.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 5443-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Roberto Marques - OAB:70610/sp

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278861 Nr: 6535-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Moraes de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da silva Castilho - OAB:, 

Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Alexandre dos 

Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar no 

feito, acerca de petição de fls. 76.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204409 Nr: 6273-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Maria Kley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvid Miranda da Silva, Nilson de Tal, Fanni 

Keller Moreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - 

OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Izadora Lopes Nogueira Reis(OAB/MT21.035) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274987 Nr: 4074-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Veiga Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Laís 

Daiane Magalhães Peres(OAB/MT15.835) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181448 Nr: 3298-20.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odontológica - Dentista Popular

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

OAB:MT 14.897

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

OAB:MT 9.030, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)João 

Conceição Neves(OAB/MT14.897) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214725 Nr: 12285-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Osmar Noronha 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Sousa Barros & Cia Ltda, Iremar Barros 

Martins, Sandra de Sousa Barros, Marcia Silva de Sousa

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

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Jeaziel 

Victor Teixeira de Lima(OAB/MT19.406) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277010 Nr: 5419-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Mauro Ferreira de Souza, Maria de Fatima 

Mendonça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Eromar 

Barbosa Belém(OAB/MT7.003) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199127 Nr: 3193-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo(OAB/MT13.314B) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188451 Nr: 9041-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Ronaldo Batista Alves Pinto 

- OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182672 Nr: 4394-70.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Yumi Matsumori Nacano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Akio Matsumori

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

OAB:MT 5.734, WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4394-70.2014.811.0004, 

Protocolo 182672, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215373 Nr: 79-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marsiano Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

MENDES MOREIRA, para devolução dos autos nº 79-28.2016.811.0004, 

Protocolo 215373, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291693 Nr: 13979-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Emancipação->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAS, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13979-10.2018.811.0004 – Código 291693

Vistos.

Trata-se de ação de emancipação judicial, com pedido de antecipação de 

tutela, movida por MILLENNY ARAUJO SILVA menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora MARLENE MARIA DE ARAUJO.

 Preenchido os requisitos essenciais, RECEBO a inicial.

A parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

por ser hipossuficiente de recursos financeiros, conforme documentos de 

fls. 22. Sendo assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A emancipação, se trata da obtenção da capacidade civil antes da idade 

prevista, ou seja, dezoito anos. Existem cinco hipóteses, que podem ser 

utilizadas para obter a emancipação, as quais estão elencadas no 

parágrafo único e incisos do art. 5º do Código Civil.

No caso em questão, o pai biológico da menor não é presente, sendo 

assim, a requerente veio por meio desta pleitear a emancipação com intuito 

de realizar curso superior fora do país.

 Analisando a peça em questão, não há motivo razoável para que haja 

contraposição ao objeto da ação, o destino final da requerente é o 
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Paraguai, que é um país com boa relação com o Brasil, e o risco ao 

resultado útil do processo e a probabilidade do direito verificam-se nos 

documentos anexados à exordial.

 Sendo assim, pelos motivos enaltecidos anteriormente, DEFIRO a tutela 

pleiteada, com fulcro no art. 5º, I, do Código Civil, concedendo à autora a 

emancipação judicial.

Com relação ao pai biológico da requerente, foi realizado busca no sistema 

SIEL-TRE, e foi encontrado o endereço do mesmo. Sendo assim, INTIME-SE 

o pai biológico da requerente, no endereço encontrado, para que se 

manifeste nos autos.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, como preceitua o art. 

178, II, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275206 Nr: 4212-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Neres Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izack Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 4212-45.2018.811.0004 - Código 275206

Vistos.

Em obediência ao §3º, do artigo 256, do Código de Processo Civil, em que 

dispõe será considerado o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Diante disso, pela ausência de requerimento da parte exequente para 

busca de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos, torna-se impossível 

o deferimento da citação por edital do executado.

Quanto ao petitório de fls. 35/36, defiro o pedido de intimação da 

Defensoria Pública para informar o atual endereço do executado, tendo em 

vista que é seu assistido.

Atinente ao pedido de desconto em folha de pagamento, necessário é que 

a exequente qualifique o novo empregador do executado para, somente 

assim, ser possível a expedição de ofício para o desconto em folha.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178841 Nr: 848-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Daniela Ferreira, Cleide Maria Rego de Oliveira 

Mattos, Pollyana Ferreira de Oliveira, Edivania Borges Balbino, Kaila de 

Jesus Alves Silva, Luiziani Menezes Martins, Maester Olm, Raquel dos 

Santos Castro, Diogo Ribeiro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do art. 1023, §2º do CPC, intime-se o embargado para 

manifestar.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292202 Nr: 14284-91.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Gertrud Koch Lundgren, Herman Ralf 

Lundgren

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.A segunda, referente à simples evidência do 

direito do autor, tem seus requisitos elencados no art. 311 do NCPC:“Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte;II - as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;III - se tratar de 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa;IV - a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável.Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá 

decidir liminarmente.”Segundo a norma do art. 311 do CPC, a tutela 

provisória de evidência independe da demonstração de perigo da demora 

da prestação da tutela jurisdicional. A concessão desta tutela só é 

possível quando os fatos dependerem exclusivamente de prova 

documental ou se tratar de tese enunciada em Súmula vinculante ou 

recurso repetitivo; ou se tratar de pedido reipersecutório fundado em 

prova documental de contrato de depósito.Uma vez que o presente pedido 

se encontra inserido nos itens IV do referido artigo, necessária a 

intimação da embargada para que então seja analisado o pedido 

liminar.Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando as provas que porventura desejar produzir. Tendo em 

vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza audiência de 

conciliação, deixo de designa-la.DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. 

Apense a presente ação ao feito de cód. 2279.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292495 Nr: 14408-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Buchelt Violada Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização de Barra do Garças MT

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

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim de determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

(conforme notas fiscais p. 32/36), e dos veículos que as transportas, 

melhor descritos no TAD de fls. 30/35.Expeça-se o respectivo mandado 

para cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda. Fica consignado que a presente medida destina-se apenas e 

tão-somente à liberação das mercadorias descritas na fls. 32/36, não 

havendo qualquer suspensão do crédito tributário apurado ou que será 

apurado no tocante aos autos de apreensão.NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). Após esse 

prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207593 Nr: 8076-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Tavares dos Santos Serpa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

OAB:12.826/MT

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Autos nº 8076-96.2015.811.0004 – Cód: 207593

SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de cobrança de direitos trabalhistas, ajuizada por LUCIA 

TAVARES DOS SATNOS SERPA, em face de Município de Barra do 

Garças – MT, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Pretende o autor a progressão vertical para os níveis 2, desde 30 de julho 

de 2015 com os devidos acréscimos salariais, bem como os pagamentos 

dos retroativos.

 Com a inicial vieram os documentos.

Às fls. 230/246 o requerido apresentou contestação, requerendo a 

improcedência dos pedidos iniciais.

Às fls. 253/300 a requerente apresentou impugnação.

 As partes intimadas a informaram que não pretendem produzir novas 

provas, pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e Decido.

De início, cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação 

probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito, 

está suficientemente instruído para receber o julgamento no estado em 

que se encontra, consoante prevê o art. 355, I, da Lei Instrumental Civil.

Antes de adentrar ao mérito do pedido do autor, necessário tecer alguns 

comentários acerca dos pedidos elencados na contestação no que tange 

a alegação de impossibilidade de reenquadramento por ausência de fonte 

de custeio.

Não merece prosperar tal afirmação, posto que cabe ao administrador 

municipal garantir as reservas necessárias a concessão de progressões 

funcionais prevista em legislação vigente, por ser medida de direito, não 

devendo o ente municipal negar tal direito por insuficiência de fonte de 

custeio.

Da Progressão Vertical para os Níveis 2.

Segunda narra a Inicial, a autora trabalha para a administração pública por 

força de concurso público, desde de julho de 2012, exercendo a função 

de professora, cumprindo sua jornada de trabalho sob regime de 30 horas 

semanais.

 Afirma a autora que em 05 de julho de 2015, após cumprido o requisito 

temporal de 3 anos de exercício do cargo, a requerentes protocolou 

requerimento pedindo a sua devida progressão vertical para o nível 2, (fls. 

61).

A análise do diploma legal que institui a Carreira dos Profissionais da 

Educação, evidencia que a progressão funcional dos servidores regidos 

pela norma citada dar-se-á de forma vertical pela elevação de nível, e de 

forma horizontal, na alteração da classe, observadas as exigências 

fixadas.

Deste modo, para que o requerido seja reenquadrado no nível pretendido, 

necessário observar o disposto no artigo 41 da referida lei:

 “Art. 41 O profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, 

de um nível para outro, mediante aprovação em processo específico de 

avaliação de desempenho, observado o interstício de 03 (três) anos.

 §1º. O interstício para a primeira progressão é contado a partir da data em 

que se der a investidura do profissional no cargo ou do seu 

enquadramento.

§2º Decorrido o prazo previsto no caput deste Artigo, e não havendo 

processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

 §3º. As demais normas da avaliação profissional referida no caput deste 

artigo, incluindo instrumento e critérios, terão regulamento próprio definido 

por comissão constituída pelo órgão da educação, incluindo pelo menos 

um representante do Sindicato dos Profissionais da Educação. ”

Estabelece, ainda, o §2º do dispositivo supracitado que decorrido o prazo 

de três

 Da análise dos autos, constata-se que o pedido merece amparo, pois a 

requerente cumpriu o intervalo mínimo de 3 anos para a progressão, 

conforme se vê em sua ficha de avaliação de desempenho funcional (fls. 

63/69).

 De outro lado, nota-se que não houve impugnação pelo requerido de que 

o autor não possui o direito invocado, tornando-se, portanto, fato 

incontroverso (art. 341 do CPC), vez que o demandado, em sua defesa, 

se limitou a arguir a ausência de previsão orçamentária para 

reenquadramento dos servidores públicos municipais, e mais, diz que a 

pretensão encontra óbice também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

veda ao Município, gastos com pessoal, que comprometam mais do que a 

sua receita corrente líquida, não fazendo qualquer impugnação quanto ao 

preenchimento dos requisitos necessários à progressão vertical, bem 

como quanto à data a qual deveria constar na progressão funcional do 

Requerente.

 Sobre o tema já decidiu nosso Sodalício em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N. 091/2005 

DE BARRA DO GARÇAS — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 

INSUBSISTÊNCIA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– IPCA – JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% ATÉ NOVA REDAÇÃO DO 

ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/1997 – LEI 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Devida 

é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos 

estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de 

desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de 

realizá-la. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites 

previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que 

tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de 

justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor 

público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg 

no AREsp 464.951/RN, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL 

CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 17/03/2015). A condenação imposta à Fazenda Pública 

deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data em que o 

apelado deveria ter sido posicionado no quadro de progressão funcional 

da sua carreira, com o acréscimo de juros de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, e, após a promulgação da Lei nº 11.960/09, o índice aplicado à 

caderneta de poupança, nos termos da nova redação do art. 1º-F, da Lei 

nº 9.494/97, a partir da citação válida. (Apelação / Reexame 

Necessário108017/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

20/07/2015)

Assim, faz jus o requerente ao pagamento dos valores retroativos no que 

tange a aludida progressão vertical, devendo observar a elevação: Nível 2 

desde 30 de julho de 2015.

 Quanto à alegada inconstitucionalidade de todos os coeficientes verticais 

multiplicativos das séries de classes das leis complementares municipais 

151/2013 e 162/2014, verifica-se a ausência de ilegalidade na metodologia 

aplicada pelo Município, pois o que deve ser levado em conta é se os 

coeficientes específicos para o nível e classe garante aos professores o 

vencimento básico igual ou superior ao piso nacional, o que está sendo 

garantido à autora.

 Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo 

parcialmente procedente o pedido autoral, para conceder a progressão 

vertical para o nível II , desde 30 de julho de 2015, devendo ser 

observados os coeficientes de classe e nível fixados na lei de regência 

municipal.

 Os valores a serem pagos deverão ser acrescidos de correção 

monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada parcela e juros 

moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1-F da Lei nº 9.494/97 

alterada pela Lei nº 11.960/2009).

Sem Custas. Condeno o requerido ao pagamento de 10% de honorários 

advocatícios, sobre o valor da condenação.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 19 de novembro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205220 Nr: 6721-51.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Processo nº: (205220)

 Vistos.

A fim de evitar a designação desnecessária de audiência, intimem-se as 

partes para dizerem, no prazo de 10 dias, se desejam produzir alguma 

prova em eventual audiência de instrução e julgamento.

Se positivo, a parte deverá indicar de forma objetiva, relevância e a 

imprescindibilidade da prova para o desate da lide, indicando também os 

pontos que entenderem controvertidos, atentando-se as prescrições 

legais, sem prejuízo do indeferimento desta, acaso manifestamente 

impertinente e protelatória, bem como, sem prejuízo do julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

Acaso seja negativo, certifique-se.

Ato contínuo, decorrido o prazo e concretizados todos os atos acima, com 

as certificações devidas e juntada da justificativa, venham-me conclusos 

para decidir o que for de direito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291173 Nr: 13702-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Alves Dantas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 13702-91.2018.811.0004 - Cód. 291173

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 319, IV, do Código de Processo 

Civil, devendo especificar a antecipação de tutela pretendida, visto que o 

pedido esta em desconformidade com os fatos apresentados, sob pena 

de indeferimento do pedido.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270702 Nr: 1464-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Autos nº 1464-40.2018.811.0004 – Cód: 270702

SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública de indenização por danos morais coletivos, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de 

Marcos José Bezerra da Silva, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Narra na inicial que no ano de 2010, houve a instauração do inquérito civil 

n° 008/2010, registrado sob o SIMP n° 000406-004/2009, visando a 

apuração de abate e comercialização de produtos cárneos de origem 

clandestina no município de Barra do Garças-MT.

Assim, requisitou à Vigilância Sanitária deste município a realização de 

diligências para investigar suposto abatedouro clandestino de suínos no 

endereço Rua Delvita Galvão, s/n, Setor Nova Barra.

 No dia 23 de maio de 2013, foi encaminhado o relatório de inspeção 

sanitária n° 018/13, lavrado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária de 

Barra do Garças, no qual se constata a ocorrência de abate clandestino 

de suínos cometidos pelo requerido. Deste modo, instaurou-se o inquérito 

civil n° 11/2013, registrado sob o SIMP n° 002776-004/2013.

Afirma ainda, que no dia 21 de março de 2013, data anterior à inspeção 

sanitária realizada, ocorreu na sede da procuradoria de justiça audiência 

extrajudicial acerca do abate, transporte, armazenamento e 

comercialização de produtos cárneos, tendo comparecido o requerido. 

Todavia este apesar de ter comparecido efetuou a pratica do abate 

clandestino.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 25/130.

As fls. 137/140 o requerido devidamente citado apresentou contestação 

sustentando a inexistência do dever de indenizar, bem como a perda do 

objeto, uma vez que em relatório realizado pela inspeção sanitária 

posteriormente, esta não teria constatado a existência de abate 

clandestino de suínos.

As fls. 143/158 o autor apresentou impugnação à contestação.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos constata-se a possibilidade de julgamento 

antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, passo à análise do 

mérito.

 Pois bem. O abate de animais em condições precárias de higiene, o 

armazenamento, a exposição à venda de alimentos impróprios para o 

consumo revela absoluta desconsideração e falta de respeito com o 

consumidor.

 Conforme documentos juntados aos autos (fls. 30, 74/81 e 101/115) as 

fotos demonstram as práticas lesivas desenvolvidas pelo requerido, o qual 

realizava ao abate dos suínos de forma precária e clandestina, e 

posteriormente o produto era comercializado pela população local. 

Verifica-se, ainda, pedações de carnes com depósitos de ovos de 

moscas varejeiras, vísceras de animais jogadas ao chão ou aterrados de 

forma irregular, fatos que corroboram as ações inescrupulosas e 

desrespeitosas dos requeridos quanto às normas de vigilância sanitária.

 A colocação no mercado de consumo de produtos impróprios atenta, 

sobretudo, contra dignidade do consumidor. Tanto daqueles que chegaram 

a consumir os produtos condenados, como de qualquer outro com 

potencialidade para adquirir tais mercadorias.

No caso em tela, é assegurada pela norma jurídica a proteção da vida, 

saúde, segurança e dignidade contra os riscos provocados por práticas 

no fornecimento de produtos impróprios ao consumo. Dúvidas inexistem 

quanto à lesividade e periculosidade do comércio clandestino de produtos 

de origem animal.

As normas de ordem pública dos sistemas de proteção ao consumidor 

equiparam a consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, 

expostas a práticas comerciais abusivas. A efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos 

constitui, também, direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, I e VI e art. 

29).

 Há farta documentação e relatório fotográfico (fls. 30) que comprovam o 

abate clandestino de suínos realizados pelo requerido, conforme se vê no 

Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n° 018/13 o qual atesta a ausência 

de cuidados específicos para uma boa conservação do produto abatido.

 Não há que se falar em perda do objeto, posto que os autos visam tão 

somente a busca pela indenização em danos morais coletivos, não 

visando ao requerido obrigação de fazer/não fazer.

É assente que ao dever de indenizar impõe-se a presença dos requisitos 
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exigidos para a responsabilização civil, nos termos em que estatuídos nos 

arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

 O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge 

uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação 

pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos 

enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, 

derivado de uma mesma relação jurídica-base.

 O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de 

sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do 

indivíduo, mas inaplicáveis aos interesses difusos e coletivos.

Dentro dessa ótica, percebe-se que o ilícito praticado pelo requerido, ao 

abater animais suínos em condições precárias de higienização, bem como 

a futura comercialização do produto (carne) em condições sanitárias 

irregulares, atingiram pessoas indeterminadas, ou seja, a coletividade de 

consumidores, cujo interesse difuso, legalmente conceituado no art. 81, 

parágrafo único, I, do CDC, foi violado.

 Os ilícitos perpetrados pelo requerido reflete inequívoco descaso para 

com o consumidor em geral, violando valores sociais atinentes às relações 

de consumo.

 Ademais, a falta de higiene e as inadequadas condições dos produtos 

comercializados, inaptos ao consumo humano, denotam desprezo para a 

coletividade de consumidores, atingidos em sua moral social.

 A desconfiança gerada pelo descumprimento de regras sanitárias, aliada 

à angústia suportada por todos aqueles que, eventualmente, consumiram 

os produtos inadequados, caracteriza abalo à moral coletiva.

 Não se trata, portanto, de ilícito voltado a uma pessoa específica, mas a 

toda a comunidade de consumidores, cujos direitos coletivamente 

considerados foram desprezados pelos requeridos.

 Assim, não há como se negar que a conduta praticada atingiu 

negativamente a moral da coletividade.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu, em caso 

semelhante, pela ocorrência de dano moral coletivo no caso de 

comercialização de produtos inadequados, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

– ABATEDOURO CLANDESTINO DE ANIMAIS – RISCO A SAÚDE PÚBLICA 

– DANO MORAL COLETIVO RECONHECIDO - RECURSO PROVIDO.1-O 

abate de animais em condições precárias de higiene, o armazenamento, a 

exposição à venda de alimentos impróprios para o consumo revelam 

absoluta desconsideração do recorrido pelo consumidor.2-No caso em 

tela é assegurado pela norma jurídica à proteção da vida, saúde, 

segurança e dignidade contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos impróprios ao consumo. Dúvidas inexistem 

quanto à danosidade e periculosidade do comércio clandestino de 

produtos de origem animal. 3-Com isso vê-se que a coletividade é passível 

de ser indenizada pelo abalo moral, o qual, por sua vez, não necessita ser 

a dor subjetiva ou estado anímico negativo, que caracterizariam o dano 

moral na pessoa física, podendo ser o desprestígio do serviço público, do 

nome social, a boa-imagem de nossas leis, ou mesmo o desconforto da 

moral pública, que existe no meio social. (Ap 94286/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPOSIÇÃO À VENDA DE 

PRODUTOS VENCIDOS E EM CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAGEM 

INADEQUADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS PELA VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - INTERDIÇÃO 

DE ALGUNS SETORES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATÉ QUE SE 

COMPROVE A REGULARIZAÇÃO – ALEGADA OFENSA À SAÚDE 

PÚBLICA E AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR – IMPOSIÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - DANO MORAL COLETIVO - 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a existência de ofensa ao Código de 

Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de 

organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de 

supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, 

devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, 

até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades 

apontadas pela Vigilância Sanitária. Considerando a gravidade dos fatos e 

os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de 

produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos 

estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, 

nos termos do art. 6º, VI, do CDC. (Ap 48028/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Estando, portanto, presentes os requisitos para a concessão do dano 

moral coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a prática de 

violação de direito transindividual de ordem coletiva, infringindo normas de 

ordem pública que regem a saúde, higiene e relações de consumo, a qual 

afeta a coletividade que depositaram sua confiança.

 Assim, ante as nuances que se apresentam no caso em comento, 

mostra-se adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 

da Lei n. 7.347/85.

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da presente Ação 

Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

desfavor do requerido Marcos José Bezerra da Silva e via de 

consequência:

a) CONDENO o requerido, ao pagamento, a título de danos morais 

coletivos, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser revertida ao 

Fundo Municipal do Consumidor (artigo 13 da Lei nº 7.347/85);

b) CONDENO o requerido, por fim, ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitando em julgado, e nada requerido, no prazo de 6 (seis) meses, 

com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

 Intimem-se.

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

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102785 Nr: 7789-12.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. H. M. Duarte - ME, Pablo Henrique Mendonça 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONEY VILELA ANDRADE 

JUNIOR - OAB:35.611, JONEY VILELA ANDRADE JUNIOR - OAB:35.611

 PROCESSO Nº 7789-12.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 102785

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de P. H. M. DUARTE ME.

 À fls. 65, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pela 

executada, em razão desta ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287190 Nr: 11354-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva Machado, Osvaldo Rodrigues 

Ferreira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, José Eudes Santos Malhado

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

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Maria da Silva 

Machado, em face do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

À fls. 17, fora expedida carta precatória com a finalidade de notificação da 

autoridade coatora. Todavia, à fls. 20, solicitou-se o encaminhamento da 

decisão que apreciou o pedido de justiça gratuita ou do comprovante de 

depósito do valor da diligência realizada pelo Oficial de Justiça.

 Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, isenta fica a parte 

impetrante de realizar o depósito da diligência do Oficial de Justiça.

Ademais, para que não restem dúvidas e visando uma maior celeridade 

processual, DEFIRO a gratuidade ora em comento.

Comunique-se o Juízo deprecado, fls. 20.

Aguarde-se o prazo para a juntada de sua manifestação após a 

notificação do impetrado.

 Por fim, vistas ao Ministério Público.

Com a manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259045 Nr: 12196-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ramos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CÓDIGO 259045

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198967 Nr: 3099-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Andrade Gomes, Rogério 

Rodrigues Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.11.2018, às 14h01min (MT), na sala de audiência, presente a MM.° 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Aberta a 

audiência. Presentes as acadêmicas de direito Isabelle Lopes Napolis, 

Carolina Faloni Ferreira dos Santos e Christielly Borges de Oliveira. 

Ausente o réu Rogério Rodrigues Santana. Realizada as oitivas das 

testemunhas João de Jesus Mendes Ferreira e Gilvan Gomes Sudré. O 

Ministério Público desiste da oitiva de Fábio Antunes. Após o MM Juiz 

decidiu: “1. Homologo a desistência da oitiva da vítima Fábio Antunes. 2. 

Declaro a revelia do réu Rogério Rodrigues Santana, uma vez que 

pessoalmente intimado e ausente. 3 Vistas às partes para alegações 

finais por memoriais. ” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185385 Nr: 6594-50.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devone Neres Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Nilson José de Solto Júnior - OAB:16534, Willian da 

Silva Falchi - OAB:23.133

 Decisão Autos cód.185385 Dispositivo: 1) Revogo a prisão do 

reeducando, condicionada: a. Comparecimento mensal em Juízo; b. 

Prestação pecuniária no valor de 1(um) salário mínimo; 2) Expeça-se 

alvará de soltura com cláusula se por al; 3) Solicite-se anuência ao Juízo 

da comarca de Xinguara-PA, para o encaminhamento do executivo de 

pena; 4) Com anuência, remeta-se o presente executivo àquela urbe; 5) 

Intimem-se; 6) Cumpra-se. Barra do Garças /MT, 23.11.18 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233611 Nr: 11708-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celis Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.11.2018, às 13hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Marcos 

Brant Gambier Costa, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1.Designo audiência 

para a oitiva da testemunha Weverton Lacerda Cunha para 19.02.2018, às 

13hrs (MT). 2. Sai o réu devidamente intimado.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 1316-98.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 CERTIDÃO

Certifico que, nesta data intimei via telefone o advogado Rodrigo Kurz 

Roggia, do r. despacho de p. 560. Neste ato o douto advogado se 

comprometeu em avisar o acusado José Rodrigues Vieira e a testemunha 

Gilson Alves da Silva da redesignação da sessão de julgamento para o dia 

05.02.2019, às 08h:30mim(MT).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa ao arquivo.

Comarca de Cáceres

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003630-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda. Forte em tais razões e 

em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja 

pedido de desentranhamento de documentos, desde já este Juízo DEFERE, 

ressaltando que seja procedida a sua entrega ao procurador da parte ou 

pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o 

requerimento de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por 

meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela parte requerente. 

EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004025-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico para os devidos e 

legais efeitos que o Recurso de Apelação de id: 1370985 é tempestivo. 

Certifico ainda que a Autora, ora denominada Apelante é isenta de preparo 

em razão da concessão de gratuidade de Justiça. Assim, nos termos do 

art. 203, § 4º do CPC e Provimento nº 56/2007/CGJ/TJ/MT, pelo presente, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o requerido, ora 

denominado Apelado, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente 

constituído(s), para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal 

(art. 1010, §1º, CPC). Cáceres Mt, 26 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006455-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação 

interposta pela parte apelante é tempestiva. Com efeito impulsiono os 

autos, com a finalidade de que a parte apelada, na pessoa de seu 

Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso interposto. 

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES ALVARÁ JUDICIAL AUTORIZATIVO 

RECEBIMENTO DE VALORES JUÍZO EXPEDIDOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CÁCERES/MT AUTORIZADA A RECEBER VALORES 

MÔNICA CORREIA RODRIGUES, brasileira, solteira, auxiliar de serviços 

gerais, inscrita no cpf n. 014.436.541-32 e rg n. 1766020-3, residente e 

domiciliada na Avenida Santos Dumont, n°. 598, bairro DNER, Cáceres/MT. 

VALOR AUTORIZADO Valor: R$ 10.195,89 e atualização monetária caso 

existir. Referente à cota de consórcio n. 39276/300-27 – administradora 

de consórcio nacional honda – ltda. O R I G E M ESPÉCIE N.º DO 

PROCESSO PJE n. 1001412-21.2018.8.11.0006 AÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL AUTORIZATIVO – RECEBIMENTO DE VALORES PARTE AUTORA 

MÔNICA CORREIA RODRIGUES, acima qualificada. PARTE REQUERIDA 

JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES – 2ª VARA CÍVEL. OBSERVAÇÕES - 
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Em qualquer hipótese, o presente alvará somente é válido com o selo de 

autenticidade. A pessoa acima nominada e qualificada, fica autorizada, 

pelo presente, a receber a importância discriminada, acrescida dos juros e 

atualização monetária vencidos até a data do efetivo levantamento. 

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito Obs. Processo Judicial Eletrônico – PJE, assinatura digital validada.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA COMPARECER 

NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 

15 dias, compareça no Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para proceder à retirada da documentação expedida no 

presente feito em tela (ALVARÁ AUTORIZATIVO DE RECEBIMENTO DE 

VALORES). Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000409-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SABORE LARA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO IMPULSIONAMENTO - 

PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado/Representante Legal, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 26 de novembro de 

2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166327 Nr: 3330-19.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HIDEO TAKAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que as apelações interpostas respectivamente pelas partes 

integrantes são tempestivas (fls. 88/105 e fls. 106/113).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que as partes 

apeladas, na pessoa de seus Advogados, no prazo legal, apresentem 

contrarrazões aos recursos interpostos.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147734 Nr: 6113-52.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, 

S.F.TORRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE M. MINERVNI DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.872, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155410 Nr: 2926-02.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORAMY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/autora é tempestiva 

(fls. 116/177).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/requerida, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86473 Nr: 1979-84.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAISIR MAHMUDO KARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - ADUNEMAT, MARIA 

IVONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/autora é tempestiva 

(fls. 121/129-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/requerida, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153198 Nr: 456-95.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CLAUDIA DE SOUZA

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 56 de 819



OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 1 – A parte exequente à fl. 101/101-verso postula pelo início da fase de 

cumprimento de sentença, entretanto, não juntou ao seu pedido os 

cálculos atualizados da dívida.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para apresentar o cálculo 

atualizado do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

 2 – Em seguida, sendo a dívida atualizada, REMETAM-SE os autos 

conclusos para análise do pedido.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153715 Nr: 1038-95.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEECDMPC, HMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, 

NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PESQUISA REALIZADA - RENAJUD

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, tendo em vista 

o resultado NEGATIVO da pesquisa RENAJUD retro efetivada em nome da 

parte requerida ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA (vide doc. anexo).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162155 Nr: 9958-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDERES PEDROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISSALÉIA LTDA ME, COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR

 Certifico que a parte requerida apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida.

Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006346-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006346-22.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

AGUINALDO NUNES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 26 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003965-41.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RILLER SILVA REVERDITO, JOAO CARLOS MARTINS 

BRESSAN, MAYARA DE ALMEIDA TAVARES REQUERIDO: LENI HACK, 

GILMAR FIORINI, LUCIENE NEVES SANTOS Expeça-se o necessário para 

proceder a citação e intimação da Requerida que não foi citada. Atente a 

escrivania a justificativa apresentada pela parte no que diz respeito ao 

pagamento da diligência - id. Num. 16627097. Deixo para analisar o pedido 

de aplicação da multa após a realização da audiência. Caceres, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005654-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005654-23.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: FABIO GOMES DE ARRUDA EMBARGADO: BANCO DO 
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BRASIL S.A Especifiquem as partes quanto as provas que efetivamente 

pretendem produzir, individualizando e justificando-as. Fixo prazo de 15 

dias. Designe audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário. Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

REINALDO NORBERTO DA SILVA RÉU: AYMORE, RAFAEL MARTINS 

REBEQUI - ME Vistos, etc... Acolho o pedido de id. 14735695. Providencie 

a substituição do pólo passivo. Acresça na qualificação os seguintes 

dados: CPF: 006.157.421-06 Nome Completo: RAFAEL MARTINS REBEQUI 

Nome da Mãe: MARIA INES MARTINS REBEQUI Data de Nascimento: 

15/04/1984 Título de Eleitor: 0025700901813 Endereço: R NEIDE LUIZA 

BASTOS VIEIRA 11 QD. 09 JARDIM PETROPOLIS CEP: 78070-025 

Municipio: CUIABA UF: MT Assim, cite-se o Requerido no endereço 

supracitado, nos termos do despacho inicial, preferencialmente por carta 

precatória. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

REINALDO NORBERTO DA SILVA RÉU: AYMORE, RAFAEL MARTINS 

REBEQUI - ME Vistos, etc... Acolho o pedido de id. 14735695. Providencie 

a substituição do pólo passivo. Acresça na qualificação os seguintes 

dados: CPF: 006.157.421-06 Nome Completo: RAFAEL MARTINS REBEQUI 

Nome da Mãe: MARIA INES MARTINS REBEQUI Data de Nascimento: 

15/04/1984 Título de Eleitor: 0025700901813 Endereço: R NEIDE LUIZA 

BASTOS VIEIRA 11 QD. 09 JARDIM PETROPOLIS CEP: 78070-025 

Municipio: CUIABA UF: MT Assim, cite-se o Requerido no endereço 

supracitado, nos termos do despacho inicial, preferencialmente por carta 

precatória. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001847-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001847-92.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.922,50 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: JOAO 

BOSCO DA SILVA ANDRE Endereço: RUA DEZ, 18, JARDIM 

UNIVERSITÁRIO I, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 ANDARES, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII 

todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pagamento 

voluntário (ID Num. 16659175), assim como, querendo, no mesmo prazo, 

impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a 

título de parcela incontroversa, nos termos do artigo 526 do CPC. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 26 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003373-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

SARA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (REQUERIDO)

ALONSO MARCOS MOREIRA (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003373-94.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 500.000,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA Endereço: 

SUPERMERCADO TODO DIA, 570, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: MARIA APARECIDA GONCALVES Endereço: RUA DAS 

GRAÚNAS, S/N, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SARA RAIMUNDO GONCALVES Endereço: RUA COMETA, 147, ESTRELA 

D OESTE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME Endereço: RUA III, 488, 

JARDIMNOVA COLINA, COLINA - SP - CEP: 14770-000 Nome: PAULO 
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FERNANDO POLIZELLI Endereço: III, 488, RUA TRÊS, COHAB, COLINA - SP 

- CEP: 14770-000 Nome: ALONSO MARCOS MOREIRA Endereço: SÃO 

PAULO, 113, RUA CINCO, JARDIM NOVA COLINA, COLINA - SP - CEP: 

14770-000 Nome: BRADESCO SEGUROS S/A Endereço: Avenida 

Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação (ID Num. 16654159) e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT , 

26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005034-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o requerido. Cáceres-MT, 26 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005668-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o requerido. Cáceres-MT, 26 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005313-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECURIA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA 

FAMILIAR - COOPFAMI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o requerido. Cáceres-MT, 26 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 

(ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ MARQUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004818-84.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.761,53 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO GMAC S.A. Endereço: AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, BL 

B, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-003 POLO PASSIVO: 

Nome: GILBERTO LUIZ MARQUES Endereço: AVENIDA DEPUTADO 

DORMEVIL COSTA FARIA, 482, JD SAO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão com diligência negativa (ID Num. 

16582273). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT , 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005985-05.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005985-05.2018.8.11.0006 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AC 

PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MIGUEL SANTOS PINHEIRO 

Endereço: Rua: Olavo Bilac, Quadra 05, Casa 02, S/N, casa, Monte Verde, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 REMESSA DE CARTA PRECATÓRIA 

PARA CUMPRIMENTO CENTRAL DE MANDADOS DILIGÊNCIA ID Num. 

16667068 SETOR – 2 Por determinação do MM. Juiz de Direito da Comarca 

de Cáceres/MT – 3ª Vara Cível procedo à remessa da carta precatória 

para cumprimento na forma deprecada, nos termos do despacho retro 

exarado. Segue em anexo documentação integral da missiva para 

conhecimento e providências. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003821-38.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GEISE LAURA DE MORAES Defiro o pedido de id. Num. 

16146894. Oficie ao Detran requisitando informação do nome do titular do 

Credor Fiduciário do veículo de id. Num. 8674552. Conste prazo de dez 

dias. Vindo a resposta, intime o Credor para manifestar no mesmo prazo. 

Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000982-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ACCACIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000982-06.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ITAMAR 

ACCACIO TEIXEIRA Expeça-se mandado para penhora de bens 

suficientes para a garantia da dívida. Fixo prazo de 20 dias para o Credor 

diligenciar no Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal e Cartório de 

Registro de Imóveis para localização de bens imóveis. Defiro a pesquisa 

de veículo via Renajud. Segue em anexo extrato. Caceres, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003710-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVANIL CESAR DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003710-54.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: OVANIL CESAR DE 

CAMPOS As correspondências devolvidas pelos Correios apenas atestam 

que o Devedor não teve poderes mediúnicos para descobrir acerca da 

existência da expedição e comparecer nos correios para retirar a carta de 

citação. Como não atesta o Devedor estar em local incerto, indefiro o 

pedido de citação por edital. Depreque a citação e demais atos. Desde já e 

no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001439-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1001439-72.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 19.565,05 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: Neftes de Carvalho, n 489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA LUCIA DA 

SILVA SANTOS Endereço: RUA S, n. 89, Vila Nova, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC 

e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça (ID Num. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 60 de 819



16537919), a seguir transcrita: Certifico ...CERTIFICO E DOU FÉ, que em 

cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, queprocedi na forma 

subseqüente: diligênciei no bairro Vila Nova, e ali sendo não foi possível 

INTIMAR MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS, em virtude de não a ter 

localizado. Informo que o referido bairro tem sua ruas identificadas por 

nome de pessoas e mesmo buscando informaçõe junto a moradores no 

bairro, não consegui localizar Maria Lúcia da Silva Santos. . Dou fé. 

Cáceres-MT, 26 de novembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004739-08.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Reitere o ofício de id. 15830479 , com as advertências legais. Vindo a 

resposta, cumpra os demais comandos do despacho de id. 15263931. 

Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007435-17.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: RAFAEL HURTADO 

GARCIA, NIVALDO HURTADO, LÚCIA HURTADO GARCIA Ante o teor do 

documento de id. Num. 15721070, nomeio à Defensoria Pública para 

acompanhar os demais atos do processo em favor dos Requeridos 

Luciana e Rafael. O Requerido Nivaldo continua sendo representado pelo 

Advogado constituído. Deixo de analisar a impugnação dos quesitos 

apresentados, cabendo o Perito sopesar sua pertinência. Intime o Perito 

para informar data, local e horário para realização da perícia. Vindo a 

informação, intimem-se as partes. Após a confirmação da data da perícia, 

retorne concluso para agendamento da audiência de instrução. Caceres, 

26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006290-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA LEDUR (REQUERENTE)

MURILO CARLOS LEDUR PEREIRA (REQUERENTE)

C. H. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN ROCHA FILHO OAB - RO0002650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006290-86.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 300.000,00 ESPÉCIE: 

[Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

MARISTELA LEDUR Endereço: AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4356, 

CENTRO, CENTRO, COLORADO DO OESTE - RO - CEP: 76993-000 Nome: 

MURILO CARLOS LEDUR PEREIRA Endereço: AVENIDA PAULO DE ASSIS 

RIBEIRO, 4356, CENTRO, CENTRO, COLORADO DO OESTE - RO - CEP: 

76993-000 Nome: CARLOS HENRIQUE LEDUR PEREIRA Endereço: 

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4356, CENTRO, CENTRO, 

COLORADO DO OESTE - RO - CEP: 76993-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TOYOTA DO BRASIL LTDA Endereço: AVENIDA PIRAPORINHA, 1111, - DE 

891/892 AO FIM, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 

09891-002 Impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR Vossa 

Senhoria, na qualidade de Representante da Parte Requerida, para tomar 

ciência da audiência designada para o dia 06 de Fevereiro de 2019, às 

17H:00M, 3° Vara Cível, da Comarca de Cáceres/MT. Cáceres, 26 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000163-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO (RÉU)

ESPÓLIO DE JOAQUIM VICENTE DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA OAB - 361.882.471-87 

(REPRESENTANTE)

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000163-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DA SILVA ROSA RÉU: ESPÓLIO DE JOAQUIM VICENTE DE 

CARVALHO, ESPÓLIO DE MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO 

REPRESENTANTE: CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA Nos termos 

do art. 10 do CPC, oportunizo às partes manifestarem sobre o teor da 

certidão de id. Num. 16135336, no prazo de 15 dias. Cumpra a escrivania 

os demais comandos do despacho inicial, sendo: Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73 Caceres, 

26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME REPRESENTANTE: IVONE PIRES 

SALOME, JOSE AECIO PIRES SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE 

SOUZA, CILENE PIRES SALOME ROSA, ALCIDES VIDAL SALOME FILHO, 

SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, HENRIQUE 

ARRUDA SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS Como tramita ação 

conexa sob nº 1005715-78.2018.8.11.0006, aguarde-se a realização da 

audiência no referido processo e após o decurso do prazo para 

contestação, retorne concluso. Tal medida faz-se necessário para que 

exista impulsionamento único dos processos, e eventualmente produção 

de provas no mesmo contexto. Caceres, 26 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001452-03.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT Dê-se ciência para o Autor 

do doc. de id. Num. 16540115. Acaso o Cartório tenha enviado o 

documento, proceda a intimação do Autor, na pessoa de seu Advogado, 

para comparecer à escrivania e retirar. Após, arquive-se. Caceres, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Como já definido no despacho saneador, intime o Embargante para 

efetuar o depósito dos honorários periciais - id. Num. 16283243, em conta 

vinculada ao juízo, em cinco dias. Em sendo efetuado o depósito, intime o 

Perito para iniciar os trabalhos periciais. No mais, cumpra às demais 

deliberações de id. Num. 14267824. Caceres, 26 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSVAL PAIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA SOARES BARBOSA (EXECUTADO)

HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1000697-13.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 281.267,98 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: MARCOSVAL PAIANO Endereço: AVENIDA 

VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 645, APTO 1502, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 POLO PASSIVO: Nome: 

HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO Endereço: RUA COSTA 

MARQUES, 650, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: RUBIA 

SOARES BARBOSA Endereço: RUA COSTA MARQUES, 650, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código 

de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) 

de Justiça ID Num. 16511587, a seguir transcrita: Certifico e dou fé, que 
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em cumprimento ao r. mandado de intimação e avaliação do imóvel extraído 

dos autos em epígrafe, dirigí-me ao endereço mencionado no r. mandado, 

e lá estando, não foi possível proceder à intimação da penhora dos 

executados, tendo em vista não residirem no endereço, pois a casa se 

encontra fechada e abandonada há mais de um ano, conforme informação 

da moradora vizinha, que não conhece nem sabe do paradeiro dos 

Executados. Não foi possível proceder à avaliação do bem indicado, tendo 

em vista no mandado não constar o endereço completo do imóvel, sendo 

fundamental o nome da rua da localização do imóvel, tendo em vista que o 

loteamento é antigo e o terrenos não estão enumerados com respectivos 

números de quadra e lote. Dessa forma, devolvo o mandado à Secretaria 

para os devidos fins. Cáceres-MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005424-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005424-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES Cumpra o despacho de id. Num. 

16139001 - - citação. Postergo à análise dos esclarecimentos prestados 

pelo Oficial de Justiça após oportunizar o Autor manifestar em 15 dias.. 

Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007434-32.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GISLENE GARCIA DE FREITAS RÉU: MARLY ROSA ALVES Reitere a 

intimação de id. Num. 16080966. Intime o Perito Celso Silva para informar 

nova data e horário para início dos trabalhos periciais. Em sendo 

informado, intimem-se as partes, na pessoa de seus Procuradores. 

Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

N. E. D. S. D. S. (AUTOR(A))

ROSENILDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002924-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSENILDA DA SILVA, ANTONIO MARCIO DOS SANTOS, NICOLAS 

EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS RÉU: COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA Especifiquem as partes quanto as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em 15 dias. Caceres, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA, 

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Vistos, etc... Nos 

despachos anteriores este juízo já realizou pesquisa de endereço. Assim, 

deverá a parte Autora delimitar e indicar na petição quem pretende 

pesquisar o endereço, inclusive atendo se não fora realizado 

anteriormente. Fixo prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006566-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RIBEIRO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006566-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMILA RIBEIRO COUTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Providencie a 

redistribuição para a 4ª Vara. Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo 

A R Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (EXECUTADO)

SOLANGE CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1000011-21.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 116.698,75 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. 

José Dulce, 234, Centro,, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME Endereço: Av. 

Getúlio Vargas, 688, Centro,, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Endereço: Av. Sete de Setembro, 1300, 

Centro,, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SOLANGE CARDOSO 

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1300, Centro,, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC 

e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação dos executados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o cálculo atualizado da dívida ID Num. 16549208. 

Cáceres-MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA AVERAL (AUTOR(A))

ELIEZER DA SILVA, (AUTOR(A))

Elivane da Silva Melo (AUTOR(A))

JAIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZAMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elvira Aparecida Salles Santana (RÉU)

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

FRANCISCO SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA, ELIANE DA SILVA AVERAL, ELIVANE DA SILVA 

MELO, JAIRO DA SILVA, ELIZAMA DA SILVA COSTA, ELIEZER DA SILVA, 

RÉU: FRANCISCO SANTANA, ELVIRA APARECIDA SALLES SANTANA, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA Aguarde o decurso do prazo 

para manifestação da Defensoria Pública - id. Num. 16319921. Caceres, 

26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004710-55.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: LUIZ ADALBERTO DA SILVA Cite o 

Requerido por edital e via DJE. Acaso não apresente defesa, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como Curador Especial. Caceres, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006543-11.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALTAIR MENDES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Providencie a remessa dos autos 

para o Tribunal de Justiça. Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Oficial de Justiça: SETOR- 4 Diligência: ID. AGUARDA PGTO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005862-41.2017.8.11.0006 Valor da causa: $1,625.32 ESPÉCIE: 
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[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Endereço: 

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N, - DO KM 20,001 AO KM 23,000, SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-105 POLO PASSIVO: 

Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 Endereço: 

RUA PADRE CASSEMIRO, 2496, SANTA CRUZ, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A PENHORA E AVALIAÇÃO de bens do 

Executado, acima qualificado, lavrando-se o respectivo Auto e de tais 

atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o executado. 2) - Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, INTIME-SE também o respectivo cônjuge. 3) - Não localizada a 

parte executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 4) - O(s) 

bem(bens) penhorado(s) será(ão), em regra, REMOVIDO(S) e 

preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) 

elencado(s) nos incisos I, ou II do art. 840, do CPC, facultando-se, desde 

que exista expressa anuência do(s) Exequente(s) ou nos casos de difícil 

remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de 

depósito judicial. 5) - Na hipótese de penhora de imóvel, em regra, o 

depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar 

expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela 

guarda e conservação do bem. 6) - As despesas de remoção deverão ser 

antecipadas pela parte Exequente. Ademais, o oficial de justiça deverá 

observar as disposições contidas nos artigos 833, 831, 836, 845, §1°, 

846, 870, todos do CPC. VALOR TOTAL PARA PAGAMENTO R$ 2.860,00 

REAIS OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 

1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Cáceres, 23 de outubro de 2018. Solange Biscaro Marques 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003448-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003448-36.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.653,27 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: ALAN GLEISON TAVARES Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 

SN, SANTOS DUMONT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do 

art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

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

certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça ID Num. 16500402, a seguir 

transcrita: CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao mandado do(a) MM 

Juiz(a) de Direito da 3ª (a) Vara Cível; que me dirigi por duas vezes à Av. 

Santos Dumont, S/N – Bairro Santos Dumont – nesta cidade, aí estando 

não foi possível citar/intimar ALAN GLEISON TAVARES, por não tê-lo 

encontrado e nem ao bem buscado. Devolvo mandado a Cartório ante o 

despacho  exarado  po r  esse  Ju ízo  nos  au tos  n º 

1005424-78.2018.8.11.0006 em que determina in verbis: “...este juízo 

somente permitirá o pagamento das diligências cumpridas nos endereços 

apontados pelas partes, ...” Sem haver novo endereço para localização do 

bem e do Requerido, deixo de realizar buscas e outros locais. O ato é 

verdadeiro. Cáceres-MT , 26 de novembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182762 Nr: 3908-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSCM, CS, LGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da localização via Renajud de 01 (uma) moto Honda/CG 

Titan KS em nome do requerido, bem como manifestar acerca do interesse 

no referido bem, e , caso possua informar a localização para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135545 Nr: 4644-05.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513 MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC e Prov. 056/07, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138889 Nr: 8424-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados , para tomarem 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 30/11/2018 

a partir das 13 hs e o segundo LEILÃO a partir das 14 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50579 Nr: 244-21.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SMARJASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ESTER TONIAZO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo informado o número do CPF, defiro o pedido de penhora em 

dinheiro. Com a juntada do resultado, intimem as partes.

Reitere o ofício de fls. 253, com às advertências legais.

Com ônus ao Credor, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para 

averbar a penhora de fls. 183 na matrícula do imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 3442-61.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Defiro o pedido de penhora em dinheiro, via Bacenjud.

Com a juntada do resultado, intimem as partes.

Para o caso de não ser bloqueado valor suficiente, indique o Executado 

sobre a atual localização dos semoventes oferecidos em penhor cedular 

de primeiro grau (fls. 16/18), em cinco dias, sob pena da omissão 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

Sendo informado, lavre-se termo de penhora e expeça-se o necessário 

para proceder a avaliação.

Ainda para o caso da ausência de penhora em dinheiro, oficie ao INDEA 

requisitando extrato do cadastro de semoventes vinculados ao CPF do 

Devedor. Conste prazo de dez dias para resposta.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005808-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (RÉU)

ROSA MARIA CUYABANO PESTRE (RÉU)

LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005808-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI RÉU: ROSA MARIA CUYABANO 

PESTRE, LUCIENE PESTRE LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ 

CUYABANO PESTRE Segundo consta da declaração do imposto de renda, 

a Autora além de titular de pessoa jurídica, onde aufere renda, declarou 

ter disponibilidade financeira em dinheiro no valor de cinquenta mil reais. 

Como a emenda sequer apresentou declaração do imposto de renda da 

empresa, aliada a informação da vultosa disponibilidade financeira, indefiro 

o pedido de gratuidade. Reoportunizo efetuar o recolhimento das custas 

em dez dias, sob pena de extinção. Intime-se. Caceres, 26 de novembro 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006209-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONESIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006209-40.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DIONESIO RIBEIRO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

fundada no DEC. 911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de DIONESIO RIBEIRO. 
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Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES MACEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002195-13.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: JULIANO ALVES 

MACEDO Recebo o pedido de emenda de id. 16617306. Inclua Ailton 

Bonfim Bastos Filho, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF/MF 

855.136.011-68, RG 1400786-0, residente e domiciliado à Rua Airton 

Pinheiro Leite, nº281, Bairro Jardim São Luiz, Cáceres, Estado de Mato 

Grosso no pólo passivo da ação. Após, cite-se o Requerido Ailton na 

forma determinada no despacho de id. 13218884 – designar audiência, 

citação e intimação. Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre 

R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000278-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KELCIO JUNIO GARCIA RÉU: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, 

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS E DE SUCUMBÊNCIA 

POR ARBITRAMENTO ajuizado por KELCIO JUNIO GARCIA em face de 

ESPOLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA, ROBERTO TEIXEIRA DA 

SILVA JUNIOR e DIEGO TEIXEIRA DA SILVA. Em suma, após tecer suas 

razões de fato e de direito, o autor formulou os seguintes pedidos quanto 

ao mérito: “(...) b) pede, mais, sejam JULGADOS PROCEDENTES todos os 

pedidos formulados nesta demanda, declarando a relação contratual de 

préstimos advocatícios entre as partes, sejam em relação aos honorários 

advocatícios contratados no percentual de 15% sobre o valor real da 

causa do processo de inventario, ou, na hipótese dele não refletir o 

conteúdo econômico do direito litigado, será calculado tomando como base 

o do proveito efetivo que advieram aos os requeridos sobre os valores 

dos quinhoes respectivos , bem como, somados ainda os honorários 

sucumbenciais que conforme TERMOS DE ACORDO FIRMADO CADA 

PARTE ARCARIA COM OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DOS SEUS 

RESPECTIVOS ADVOGADOS (DOC.04 e 09 ANEXOS) e, em razão disso, 

pede-se: b.1) Condenar os Requeridos a lhe pagar a quantia de R$ 

867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais), correspondente ao 

percentual contratado verbalmente de 15% (quinze por cento) sobre o 

proveito econômico que os requeridos obtiveram em consequência da 

atuação profissional do peticionante nos Processos: n. 

8495-81.2013.811.0006, Código 122360 que tramita perante a 1ª Vara 

Cível desta Comarca de Cáceres/MT; n. 4486-13.2012.811.0006 código 

146289 e n. 9012-86.2013.811.0006, código 161221 que tramitou perante 

a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ALEM DOS PROCEDIMENTOS 

PERANTE O FORUM DA COMARCA DE SÃO JSOE DO RIO PRETO/SP 

(DOC. 03 anexo) com correção monetária a partir da rescisão injustificada 

e por mensagem de texto do INVENTARIANTE (DOC. 12) data do efetivo 

recebimento do bens do espolio, e com juros moratórios a partir da data da 

citação nesta ação de cobrança; c) subsidiariamente (CPC, art. 326), 

requer sejam ARBITRADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATADOS E SUCUMBENCIAIS À LUZ DO QUE REZA O ART. 22 DO 

ESTATUTO DA OAB C/C ART. 85, § 2º DO CÓDIGO DE RITOS, DO ART. 

658 DO CÓDIGO CIVIL E NA FORMA DA TABELA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DA OAB/MT ATUALMENTE EM VIGOR, NÃO PODENDO 

SER INFERIOR A 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS 

DEMANDADOS EM CONSEQUÊNCIA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

correspondentes aos trabalhos profissionais desenvolvidos pelo Autor 

junto às demandas judiciais patrocinadas, o que requer APÓS A 

FIXACACAO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS E 

SUCUMBENCIAS, seja ainda determinada a NOVA AVALIACAO DOS BENS 

DO ESPOLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA que quedou aos 

requeridos, uma vez que os valores das PRIMEIRAS DECLARACOES 

ESTAO DEFASADOS e a incidência dos valor dos honorários sob os 

valores dos bens atualizados, E POR FIM A INDISPONIBILIDADE DE BENS 

ACASO OS REQUERIDOS COMECEM A VENDER BENS DO ESPOLIO COM 

ESCOPO DE FRAUDAR A PRESENTE DEMANDA; d) Que Vossa Excelência 

conceda os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

4 da Lei nº 1.060/50 e suas modificações na Lei n.º 7.115 de 29/08/1983 e 

da Constituição Federal, art.5º, inc. LXXVI, c/c com os termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, do qual o autor afirma, para 

os devidos fins e sob as penas da Lei, não possuir no momento condições 

de arcar com o pagamento das custas judiciais e demais despesas 

processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pelo que 

REQUER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, OU SE DE OUTRO 

MODO ENTENDER QUE SEJA CONDICIONADO O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA SOB PENA DE PERECIMENTO DE 

DIREITOS DO AUTOR; e) a reparação por danos materiais no valor de R$ 

2.884,88 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos) CORRIGIDO MONETARIAMENTE E JUROS LEGAIS ATE A DATA 

DE PAGAMENTO, conforme documentação apresentada (DOC. 11), pelas 

despesas que deveriam ser pagas pelos requeridos e não o fizeram ate a 

presente data, uma vez todas despendidas pelo autor com conversa 

previa e autorização dos requeridos sob a condição de reembolso e 

relacionadas aos processos envolvendo a litigância do inventario de 

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA; f) por fim, seja a Ré condenada em custas 

e honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20%(vinte 

por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 82, § 2º, art. 85 c/c art. 

322, § 1º), além de outras eventuais despesas no processo (CPC, art. 

84);” Com a inicial, vieram documentos. A inicial foi recebida no id. 

11524069. Citados, os réus apresentaram contestação no id. 12920996. 

Na oportunidade, preliminarmente refutaram a concessão do recolhimento 
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das custas ao final, aduzindo que os documentos apresentados não 

serviriam para indicar a condição de hipossuficiência econômica 

financeira do autor. Também arguiu questão prejudicial de mérito à saber, 

argumentou recair sobre o pedido de ressarcimento de danos materiais o 

óbice da prescrição trienal. No mérito, teceu considerações no sentido de 

que seja a ação julgada improcedente. Em suma, afirma que o valor que de 

fato teria sido pactuado a título de honorários seria o de R$60.000,00, já 

pagos e que a cobrança de honorários de sucumbência seria descabida 

ante a consolidação de acordo entre as partes. Ao final, requereu a 

improcedência da ação. Com a contestação, vieram documentos. O autor, 

impugnou a contestação no id. 13493649. Não obstante, os requeridos 

manifestaram-se no id. 13549135 arguindo a intempestividade da 

impugnação. O contraditório foi exercido no id. 14555830. Por fim, o Juízo 

concedeu prazo para as partes indicar provas a produzir (id. 15919169), 

o que foi exercido pelas partes nos ids. 16192014 e 16412274. É a síntese 

do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS E DE SUCUMBÊNCIA 

POR ARBITRAMENTO ajuizado por KELCIO JUNIO GARCIA em face de 

ESPOLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA, ROBERTO TEIXEIRA DA 

SILVA JUNIOR e DIEGO TEIXEIRA DA SILVA. Eis a fase do saneamento. 

Os requeridos impugnaram a concessão de recolhimento diferido das 

custas iniciais ao autor, na medida em que o Juízo permitiu que o 

pagamento das custas fosse promovido ao final da ação. Pois bem. Em 

relação a impugnação deve-se consignar que todos os documentos e 

circunstâncias ventiladas pelos réus em sua impugnação foram objeto de 

ponderação do Juízo por ocasião do despacho inicial. Tanto é que o 

pedido de deferimento da justiça gratuita foi indeferido! Todavia, em vista 

da documentação apresentada, entendeu o juízo como razoável e 

proporcional a concessão do recolhimento das custas ao final. A despeito 

desta conclusão, em que pese a irresignação dos réus, tal veio 

desacompanhada de prova documental atualizada a corroborar suas 

asserções de modo que pode-se concluir que a parte ré, no que tange a 

impugnação a justiça gratuita, não logrou provar fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo da circunstância apurada e reconhecida pelo Juízo. 

Ademais, reitera-se que não foi deferida a justiça gratuita em favor do 

autor, mas apenas o recolhimento ao final – circunstância esta que, acaso 

seja sucumbente, deverá o mesmo promover o imediato pagamento das 

custas, sob pena de inscrição da dívida ativa. Neste mesmo cenário, 

poderão os requeridos executarem (por meio de cumprimento de 

sentença), eventuais custas e despesas processuais a serem 

ressarcidas pelo autor, não havendo o que se falar no efeito suspensivo 

previsto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

mantenho a deliberação quanto ao recolhimento de custas, podendo a 

circunstância ser novamente analisada a qualquer tempo, desde que 

sejam apresentados documentos atualizados. Quanto a prescrição trienal, 

são as seguintes considerações: Os requeridos sustentam em sua 

contestação que em relação ao pedido de indenização por danos materiais 

houve a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, §3°, V do 

Código Civil. Ocorre que a questão posta é decorrente de suposto 

inadimplemento contratual do qual os réus não negam a existência, mas 

apenas refutam o inadimplemento. Inclusive, em relação a pretensão de 

danos materiais, onde o autor pretende ser ressarcido de gastos 

suportados para o exercício de seu mandato, os requeridos assim 

consignaram na contestação: “No tocante aos comprovantes de 

pagamentos das despesas judiciais, os Requeridos reconhecem 

possuírem pertinência com os serviços prestados, contudo, encontra-se 

prescrita a pretensão do Requerente de ser ressarcido pelas mesmas. 

(...)” (trecho da contestação). Em se tratando de suposto dano material 

decorrente de relação contratual, imperiosa a transcrição de recente 

acórdão proferido em sede de Embargos de Divergência em Recurso 

Especial n. 1.280.825-RJ no dia 27 de Junho de 2018, da Relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, que assim foi ementado: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO 

DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS 

DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. 

AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em 

recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 

13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo 

de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em 

inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o 

período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do 

CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, 

aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de divergência 

quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do 

acórdão embargado”). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade 

conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, 

porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de 

insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade 

contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de 

prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade 

extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com 

prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o 

termo “reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer 

consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do 

descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa 

indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de 

responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por 

observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez 

anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de 

inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos 

por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens 

jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade 

contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto 

atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da 

isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa 

parte, não providos.” (g.n.). Com efeito, à luz da interpretação 

estabelecida acima pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo o dano 

reclamado oriundo de incontroversa relação contratual, deve-se rejeitar a 

tese de prescrição trienal, fazendo incidir na espécie a regra geral 

estabelecida no art. 205 do Código Civil. Logo, como os valores cobrados 

à título de ressarcimento de dano material tem por fato gerador período 

que dista há menos de 10 anos da data do ajuizamento da ação, não há 

que se falar então em prescrição. É como decido! Quanto a tempestividade 

da impugnação, são as seguintes considerações: Conforme registro de 

expedientes contidos na plataforma PJE o autor tomou conhecimento da 

intimação para impugnar a contestação no dia 07 de Maio de 2018. O 

prazo para impugnar é de 15 dias úteis, conforme legislação processual 

vigente. Ocorre que o autor apresentou sua impugnação no dia 05 de 

Junho de 2018 (id. 13493649). Em relação a peça de impugnação à 

contestação, embora todo o esforço argumentativo para sustentar a sua 

tempestividade (id. 14555830) a conclusão do Juízo é de que a peça é de 

fato intempestiva. Senão, vejamos: O autor bem lembrou e trouxe em 

anexo a sua manifestação, PORTARIAS expedidas pela Presidência do 

TJMT as quais promoveram a suspensão dos prazos processuais nos 

dias 24, 25 e 28 de Maio. Aplicando-se a contagem dos prazos (a partir do 

dia 07/05/2018) e observando-se as suspensões (24,25 e 28 de Maio), 

pode-se concluir então que o prazo para o autor apresentar sua 

impugnação esgotou no dia 01 de Junho de 2018 (sexta-feira). Embora o 

autor ainda tenha buscado se justificar na certidão contida no id. 

14555869 quanto a inconsistência do sistema PJE, de sua leitura pode-se 

constatar que durante a fluência do prazo para o autor impugnar, as 

inconsistências no pje ocorreram de forma temporária, não 

comprometendo de forma significativa qualquer dos dias em que o prazo 

fluiu, mormente se considerarmos que a prática eletrônica de ato 

processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) 

horas do último dia do prazo (art. 213/CPC). Portanto, reputo 

INTEMPESTIVA a IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Por outro lado, este 

Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, em casos em que o réu 

compareceu aos autos intempestivamente para formular sua defesa, ainda 

que o mesmo seja considerado revel, dada o permissivo legal de que o 

mesmo atue no processo encontrando-o no estado em que se encontra 

(art. 346, parágrafo único), sua peça processual (no caso a contestação) 

acaba por ser admitida por este Juízo como manifestação avulsa. Nesse 

sentido: “REVELIA RECONHECIDA. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a contestação foi apresentada após 

o escoamento do prazo de 15 dias para a apresentação da defesa, 

impondo-se o reconhecimento da revelia da demandada. 2. Ainda que seja 

revel, a legislação processual civil assegura o direito ao demandado de 

intervir em qualquer fase do processo, recebendo-o, porém, no estado em 

que se encontrar, de modo que a contestação, mesmo que intempestiva, 

deve ser mantida no caderno processual” (TJRS - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO n. 70067292680, 12ª Câmara Cível, TJRS, Relatora Dra. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout). É bem certo, porém, que no caso, 
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não se trata de contestação, mas de impugnação à contestação, e ao 

contrário do réu que se defende intempestivamente em seu primeiro ato no 

processo, aquele que deve apresentar a impugnação à contestação está 

no processo desde o início (petição inicial). Todavia, não se verifica 

qualquer prejuízo na manutenção da peça de impugnação deste feito, 

mormente, por retratar contraponto à contestação, sem inovar na matéria 

contida na exordial, mormente, pelo fato de que o autor novamente poderá 

fazê-lo por ocasião dos memoriais finais. Ademais, não se está a deferir 

qualquer diligência solicitada na impugnação, notadamente pelo fato de 

que o Juízo em ato posterior, franqueou às partes a indicação de provas a 

produzir, as quais, exerceram a faculdade processual, indicando as 

provas que reputam necessárias à elucidação da matéria de mérito. Assim 

sendo, por inexistir qualquer prejuízo à parte requerida, delibero pela 

manutenção da peça de impugnação à contestação neste feito, atribuindo 

à mesma status de manifestação avulsa. Por fim, uma vez que a matéria 

controvertida está estribada não só em documentos, mas em fatos, hei por 

bem deferir a produção da prova oral solicitada pelas partes. Sendo 

assim, defiro a produção de prova testemunhal, ficando determinada ainda 

a colheita do depoimento pessoal das partes. Ainda que a parte ré já tenha 

indicado o rol de testemunhas, fica anotado o prazo de 15 (quinze) dias, 

para que a parte autora apresente o rol de testemunha, e a requerida, 

caso queira, complemente ou retifique aquele já apresentado (art. 357, §4° 

c.c art. 139, inciso VI do CPC. Do mesmo modo, fica o autor intimado via 

DJE (por ser Advogado atuante em causa própria), e os requeridos 

Roberto Teixeira da Silva Júnior e Diego Teixeira da Silva, deverão ser 

intimados pessoalmente, quanto a realização da colheita de depoimento 

pessoal, com as advertências legais (art. 385 e §§ do CPC). Fica, portanto, 

designada a audiência para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas. 

Publique-se este despacho no DJE para fins de intimação das partes, por 

meio de seus Advogados. No tocante ao rol de testemunha, ainda que 

obrigatório o depósito do rol no prazo anotado, fica assinalado que as 

testemunhas deverão ser notificadas pelos próprios Advogados, nos 

termos do art. 455 do CPC. Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico para 

conhecimento das partes. Cáceres/MT., 26 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E 

EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Vistos etc. Da leitura da 

petição contida no id. 16553051 - Pág. 1 verifica-se que o exequente 

pretende a penhora apenas do imóvel registrado no 1° ofício desta 

Comarca sob o n. 28.793 denominado “Chácara da Selma”, embora suas 

diligências tenham encontrado um segundo imóvel, conforme consta no id. 

16553052 - Pág. 9. Todavia, deve-se chamar a atenção para o fato de que 

a denominada “Chácara da Selma” encontra-se subdividida em diversos 

proprietários adequando-se ao conceito de condomínio. Em assim sendo, 

não há que se falar na penhora plena do imóvel em questão, mas de 

apenas a parcela cuja propriedade pertença ao executado Hélio Mariano 

da Costa, qual seja, a área de 6.424,00M² ou 0,6424ha registrada no 

R-9-28.793 (vide transcrição no id. 16553052 - Pág. 3) inserida, volto a 

dizer, dentro de área maior na forma de condomínio. Assim sendo, feitas 

as considerações acima, delibero nos seguintes termos: Expeça-se o 

necessário para penhorar e avaliar o bem indicado na petição contida nos 

ids. 16553051 (e transcrito no id. 16553052 - Pág. 3) qual seja, a área de 

6.424,00M² ou 0,6424ha, inserida dentro da área maior denominada 

“Chácara da Selma”, cujo domínio encontra-se averbado no R-9-28.793 da 

respectiva matrícula. Após a penhora dê-se ciência ao 

devedor/proprietário, através de seu Advogado (art. 841, §1° do CPC). 

Sendo casado, providencie a intimação de seu cônjuge (art. 842/CPC). 

Observe em todo o caso a formalidade necessária, mormente a expedição 

de termo da penhora. Esclareço ainda que é dever do exequente 

promover a averbação da penhora na matrícula do imóvel tal como prevê o 

art. 844 do Código de Processo Civil. Quando juntada a avaliação do 

imóvel nos autos, intimem-se todas as partes para que, tomando 

conhecimento, manifestem e requeiram o que entender pertinente no prazo 

de 05 dias, na forma do art. 872, §2° do CPC. No caso do exequente, 

deverá ainda expor se pretende adjudicar o imóvel ou promover a sua 

alienação (por iniciativa particular ou judicial). Fica ainda assinalado que 

por ocasião de eventual arrematação, em leilão judicial ou por iniciativa 

privada, ou ainda a mera adjudicação do bem, tais deverão ser precedidas 

da intimação dos condôminos da área, a fim de que lhes sejam 

franqueados o direito de preferência. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 26 de novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003074-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA FIM DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003074-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO RÉU: KARINA FIM DE ALMEIDA Na petição de id. Num. 

16349657 a parte Autora noticia descumprimento do acordo. Nos exatos 

termos do acordo firmado entre as partes, ante a notícia de 

descumprimento, expeça-se mandado de despejo. No que tange ao pedido 

de cumprimento de sentença o pedido, em tese, esta em desconformidade 

com os termos do acordo de id. Num. 14897170, já que lá menciona débito 

de R$ 5.083,35 reais, situação muito diversa do valor executado. Assim, 

nos termos do art. 9º do CPC, deverá a parte Autora esclarecer sobre a 

divergência, em dez dias. Intime-se. Caceres, 26 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006387-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FARIA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006387-86.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMILO FARIA MALHEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT. 

Oportunizado a emenda, a parte Autora apresentou aditamento, no 

entanto, não atendeu suficientemente às irregularidades apontadas na 

exordial. A primeira diz respeito à legitimidade em postular judicialmente 

contra quem sequer foi demandada na esfera administrativa. A segunda 

não apresentou profissão, descumprindo dado elementar para análise do 

pedido de gratuidade. Isto posto, indefiro a petição inicial nos termos do 

art. 330, inciso II do CPC. Deixo de condenar o autor das custas em razão 

da inicial não ter sido recebida. Intime-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquive-se. Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito , 26 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006388-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006388-71.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELSON ARRUDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT. 

Oportunizado a emenda, a parte Autora apresentou aditamento, no 

entanto, não atendeu suficientemente às irregularidades apontadas na 

exordial. A irregularidade persiste no que diz respeito à legitimidade em 

postular judicialmente contra quem sequer foi demandada na esfera 

administrativa. Isto posto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 330, 

inciso II do CPC. Deixo de condenar o autor das custas em razão da inicial 

não ter sido recebida. Intime-se. Após o decurso do prazo recursal, 

arquive-se. Caceres, 26 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004278-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

FABIANA CUNHA DA GUIA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de fase de cumprimento de 

sentença onde figura como Credora Fabiana Cunha da Guia e como 

devedora Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPAVT. Instaurado o 

processamento do cumprimento de sentença (id. 16221800) a Executada 

informou o pagamento da obrigação (id. 16568585). No id. 16588038, a 

Credora se manifestou concordando com o valor depositado para fins de 

quitação do débito. Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Seguem anexo o alvará para liberação do valor depositado. 

Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002133-70.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELTON CEBALHO TEIXEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT. A ação foi julgada parcialmente procedente 

(id. 15730538) condenando a Requerida à complementação do valor de 

indenização pago na via administrativa. No id. 16338040 o Autor requereu 

o cumprimento de sentença. Contudo, antes de se iniciar a fase de 

execução, a Requerida informou o pagamento espontâneo da condenação 

(id. 16558641, 16558644, 16558646, 16558647). No id. 16573706 o Autor 

informou sua concordância com o valor depositado para fins de quitação 

do débito, de modo que a obrigação restou satisfeita. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do art. 526, §3º Código de Processo Civil. Segue, em anexo, alvará 

de liberação do valor na conta indicada. Intime-se a Requerida para 

efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 dias, tendo como base de 

cálculo o valor da condenação. Decorrido o prazo sem pagamento, 

arquive -se com as devidas anotações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 26 e novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR(A))

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000635-36.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR, IDEOMAR DA SILVA AGUIAR RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Ideomar da Silva Aguiar, menor impúbere, representado por 

sua genitora Rosely Rosa da Silva Aguiar, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou em Juízo com Ação de cobrança de seguro DPVAT 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo 

veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. 

Narrou que após ingressar com pedido na esfera administrativa, recebeu 

o valor de R$843, 75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) a título de indenização, contudo, entende que o valor merece 

ser complementado no importe de R$4.826, 25 (quatro mil oitocentos e 

vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). Juntou documentos de ids. 

11795755, 11795736, 11795714, 11795692, 11795675, 11795662, 

11795522. Realizada audiência concentrada e tentada a composição entre 

as partes, estas não chegaram a um acordo (id. 14310225). Na 

oportunidade, o Autor foi submetido à avaliação médica e o laudo anexado 

no id. 14310133. A Requerida apresentou defesa (id. 13956982), 

alegando, preliminarmente carência da ação por ausência de interesse 

processual, defendendo que o pagamento realizado na via administrativa 

teria o Autor outorgado “plena, rasa e integral quitação” da indenização, 

gerando um ato jurídico perfeito sem qualquer vício. Requereu a extinção 

do feito sem resolução do mérito. No mérito, alegou ausência de nexo 

causal, bem como inexistência de provas quanto ao dano e a invalidez 

alegada por ausência de juntada de “laudo de avaliação”. Com fundamento 

no princípio da eventualidade defendeu que o valor pago na esfera 

administrativa foi condizente com a as sequelas sofridas e com a 

legislação pertinente. Requereu, em caso de condenação, a dedução do 

valor pago ao Autor. Pugnou pela improcedência do pedido inicial, 

defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em 

favor do Autor e discorreu sobre juros, correção monetária e honorários. 

Impugnação à contestação no id. 14247860. A Ré não se opôs aos termos 

do laudo pericial (id. 15200701). A autora se manifestou no id. 15576297, 

concordando com os percentuais apontados pela perícia. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Refuto a preliminar arguida. O interesse de agir, disposto no art. 

17 do CPC, pode ser traduzido na necessidade de se obter a tutela 

jurisdicional invocada na inicial através da demanda proposta e a 

adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o interesse de agir ou 

interesse processual “surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” Assim, ainda que tenha ocorrido 
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pagamento de quantia relativa à indenização na esfera administrativa, o 

indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não concordar com 

a quantia paga. Ademais, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. 

Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores e/ou plena quitação 

devem ser expressas. Do mesmo modo, não há que se falar em ato 

jurídico perfeito em razão do pagamento administrativo, uma vez que este 

foi realizado apenas no valor parcial e não correspondeu à totalidade da 

indenização securitária, de maneira que o requerente está autorizado a 

buscar a complementação. Portanto, tenho que o interesse do Autor resta 

configurado pela necessidade de ingresso da demanda em busca da 

tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização do seguro 

obrigatório. Passo ao mérito. Cuida-se de Ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Ideomar da Silva Aguiar, menor impúbere, 

representado por sua genitora Rosely Rosa da Silva Aguiar, na qual se 

discute se há direito a complementação da indenização rela´tiva ao seguro 

obrigatório, paga ao Autor na esfera administrativa. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, e, 

de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em apreço, é 

inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito como demonstram 

o Boletim de Ocorrência que (id. 11795736 e id. 11795714) e documentos 

médicos/hospitalares (ids. 11796183, 11796156, 11796134, 11796105, 

11796068,) que indicam o atendimento médico de emergência ao Autor, 

atingido por um veículo de grande porte enquanto conduzia uma bicicleta. 

Os documentos indicam, ainda, que o Autor sofreu lesões em razão do 

acidente, inclusive indicam trauma na cabeça e fratura na clavícula. Posto 

isto, tenho que restou comprovada a existência do nexo de causalidade 

entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima – Autor. 

Restando evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões 

sofridas pela vítima, o cerne do litígio diz respeito quanto ao valor pago a 

título de indenização do seguro obrigatório no âmbito administrativo, uma 

vez que a Autor requer a complementação da quantia recebida. No que diz 

respeito a invalidez e o grau de extensão, o Autor foi submetido à 

avaliação médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 

6846) e Dr. Otávio J.de Paula Jr., cujo laudo foi acostado em id. 14310133. 

O Referido laudo que as lesões sofridas pelo Autor culminaram em 

situação de invalidez permanente parcial em razão da perda funcional da 

mobilidade do ombro esquerdo, com repercussão de 50% (cinquenta por 

cento), bem como dano da estrutura crânio encefálica no percentual de 

50%. Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, 

vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a 

existência de lesão, bem como a sua extensão. No caso, a avaliação foi 

realizada por profissionais capacitados, estando ausente impugnação 

fundamentada e/ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou 

os profissionais que realizaram a avaliação. Assim, evidenciada a 

situação de invalidez permanente parcial, resta apurar o valor devido a 

título de indenização do seguro DPVAT, considerando a lesão sofrida e o 

grau de extensão. Neste rumo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 

6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso, 

tendo em vista que uma das lesões do Autor culminou em perda funcional 

da mobilidade de um dos ombros, a tabela anexa à Lei do Seguro DPVAT 

determina o pagamento de até 25% do teto indenizável (R$13.500,00). Já 

no que concerne a lesão de órgão e estrutura crânio facial, a lei garante 

indenização até o valor o máximo. Assim, as características evidenciadas 

no laudo pericial indicam um grau de repercussão de 50% (cinquenta por 

cento) com relação ao ombro lesionado, de modo que a redução 

proporcional deve resultar no pagamento de 50% (grau de repercussão) 

da referida indenização máxima (R$3.375,00), culminando no montante 

indenizatório de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Já com relação ao dano na estrutura crânio – facial, 

o laudo pericial indica que a invalidez apresentada pelo Autor é de 

repercussão média, de modo que a redução proporcional deve resultar no 

pagamento de 50% da referida indenização máxima (R$13.500,00), 

culminando no montante indenizatório de R$6.750,00. Portanto, levando em 

consideração os danos sofridos pelo Autor, tem-se que o quantum 

indenizatório devido perfaz a somatória de R$8.437,50 (oito mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). No entanto, como 

o Autor já recebeu na via administrativa o valor de R$843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), faz jus ao recebimento 

do valor remanescente de R$7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser atualizado a partir 

do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a 

partir do da citação. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar a Requerida ao pagamento 

do valor de R$7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos), corrigidos a partir da data do protocolo do 

pedido administrativo, e juros de mora de 1% a partir da citação. Diante da 

sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas 

processuais, custas processuais e honorários advocatícios, este no 

percentual de 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC. Intimem-se. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000501-77.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE 

CUNHA LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc... Cuida-se de Embargos à 

execução por negativa geral opostos FRANLATEX DERIVADOS DE 

BORRACHA LTDA – EPP, JOSÉ CUNHA LEITE e MARIA LEONEL DE PAULA 

LEITE, por meio de CURADOR ESPECIAL, em face de SOTECO BORRACHA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Os EMBARGOS À EXECUÇÃO foram 

apresentados por negativa geral (id. 16105549). Intimada a parte contrária, 

a mesma apresentou resposta aos Embargos no id. 16189553. Na 

oportunidade arguiu a ilegitimidade da representação por curador especial 

do executado Franlatex, uma vez que o mesmo teria sido citado 

pessoalmente via correio, sustentando que a representação pela 

Defensoria Pública deveria se limitar aos demais executados. Reclamou da 

não autuação em apartado dos Embargos, chamando a atenção para a 

inobservância do procedimento. Arguiu a intempestividade dos embargos 

e no mérito, teceu as seguintes considerações: “O título executado (id. 

1423148) decorre de venda de GEB que é o produto da ceiva da seringa 

com beneficiamento primário, devidamente representada por duplicada 

protestada (anexo) acostada a notas fiscais de n. 000.002.185, 

000.002.223 e 000.000.224 (anexo). Portanto, o título executado, além de 

sua autonomia, tem lastro em incontesti documento fiscal que comprova a 

efetiva entrega de mercadoria, ou seja a causa debendi está devidamente 

comprovada nos autos.” Ao final, requereu o acolhimento das preliminares 

e/ou rejeição quanto ao mérito, com a determinação de prosseguimento da 

ação de execução. Como foram juntados documentos à impugnação aos 

embargos, foi franqueada a manifestação ao curador especial, que assim 

o fez no id. 16518961. É a síntese. Decido. Cuida-se de Embargos à 

execução por negativa geral. Das preliminares O Exequente/Embargado 

aduziu haver vício de representação na espécie, pois a Defensoria Pública 

não deveria atuar como curadora especial do executado Franlatex, uma 

vez que este teria sido citado pessoalmente. De fato, há um aviso de 

recebimento em relação a carta de citação encaminhada ao devedor 

Franlatex, a qual foi recebida por “Fernanda C. Silva” (vide id. 4178709 - 

Pág. 1). Ocorre que em atos posteriores, em diligência realizada por Oficial 

de Justiça (id. 11786182 - Pág. 13) foi constatado que o imóvel para o qual 

foi encaminhado aquela carta de citação à Franlatex estava desocupado 

em ninguém foi encontrado no local. Não obstante as informações 

contraditórias, verifica-se no id. 14362373 - Pág. 2 que foi expedido edital 

de citação constando o nome de todos os devedores, inclusive a 

executada Franlatex. Em assim sendo, dada a dúvida posta acerca da 

citação de fato da executada Franlatex por ocasião da expedição da carta 

de citação (uma vez que não se pode afirmar com a absoluta certeza de 

que aquela pessoa que firmou o “AR” tinha poderes para receber a 

citação em nome da aludida empresa), colocada em “xeque” pela diligência 

realizada pelo oficial de justiça, e havendo a sua citação por edital, não se 

verifica óbice quanto a possibilidade da mesma ser defendida por curador 

especial (Defensoria Pública), mormente por tal circunstância privilegiar o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, sem causar qualquer 

prejuízo à parte exequente. Portanto, RECONHEÇO a legitimidade da 

representação exercida pelo Curador Especial em relação a executada 

FRANLATEX, bem como dos demais executados, devendo assim 

prosseguir no feito. Quanto o procedimento – distribuição dos embargos 

nos mesmos autos. Tem razão o exequente/embargado quanto suas 

asserções no sentido de que a legislação processual determina a 

distribuição autônoma (por dependência) dos Embargos à Execução (art. 

914, §1° do CPC). Ocorre que a medida, em demandas onde o curador 

especial apresenta a sua peça por negativa geral, a distribuição autônoma 

não se justifica diante dos princípios da economia e celeridade processual. 

Ademais à luz do princípio da instrumentalidade das formas, ausente 

prejuízo à parte diversa, o formalismo exacerbado pode ser relativizado. 

Aliás, vejamos o que dispõe o CPC: “Art. 188. Os atos e os termos 

processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei 

expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de 

outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.” Assim sendo, reputo 

válida e regular a distribuição dos embargos à execução nos próprios 

autos da ação de execução. Quanto a tempestividade O 

exequente/Embargado ainda aduz que os embargos foram apresentados 

intempestivamente conforme certidão contida no id. 15842936. Ocorre que 

a assertiva não procede, pois a Secretaria da Vara certificou ser 

TEMPESTIVO os embargos conforme certidão contida no id. 16106351. 

Portanto, considerando que a preliminar baseia-se em informação 

inexistente nos autos, deixo de conhecê-la. QUANTO AO MÉRITO De plano 

passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis que não há necessidade de 

dilação probatória. É ônus do Embargante, nos termos do artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil, provar as alegações mencionadas na inicial dos 

embargos a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão. Todavia, no 

caso dos autos, os Embargantes não trouxeram nenhuma prova capaz de 

refutar a autenticidade da documentação colacionada nos autos, 

tampouco qualquer outra irregularidade quanto a dívida proclamada. Sobre 

o tema, o Novo Código de Processo Civil não inovou, mantendo a regra 

geral contida no art. 333, inciso I, antigo CPC de 1973, vejamos: “A regra 

tradicional do ônus da prova entre autor e réu é assegurada nos dois 

incisos do art. 373, caput, que, no particular, conserva a regra constante 

do art. 333 do CPC.” (Bueno, Cassio Scarpinella, Novo Código de Processo 

Civil anotado/ Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015). 

Carnelutti assim enuncia acerca do tema: "Quem expõe uma pretensão em 

juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção 

deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, 

quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos e quem excetua o 

fato ou fatos extintivos, ou a condição ou condições impeditivas ou 

modificativas." Não fugindo dessa linha de entendimento, analisando caso 

análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, litteris: Mostra-se 

também adequada a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, destacando que "Segundo a distribuição legislativa, 

compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os 

elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega 

deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade 

do fato deduzido como base de sua pretensão/exceção, afinal é a maior 

interessada no seu reconhecimento e acolhimento." (Curso de Direito 

Processo Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 

decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da 

tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 

11 ED..- Slavador: Ed. Jus Podivm, 2016).” No caso dos autos, os 

Embargantes não apresentaram qualquer prova capaz de derruir a prova 

da dívida trazida pela Embargada, que instruiu devidamente seu pedido 

inicial acostando prova escrita da dívida (id. 1423148) devidamente 

firmada pelos devedores. Portanto, inexiste pretensão material ou 

processual dos Embargantes, tampouco substrato probatório a corroborar 

aquelas, o que lhe competia por tratar-se de fato constitutivo de sua 

pretensão, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, 

devendo ser rejeitados os presentes Embargos. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos à Execução com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. À luz do princípio da causalidade, 

deixo de impor o ônus dos honorários advocatícios de sucumbência, 

porquanto a demanda (Embargos à execução) não foi apresentada por 

comportamento inequívoco com vontade expressa dos executados, mas 

sim, sua interposição decorreu de mero comando judicial/legal que atribuiu 

à Defensoria Pública a função de curadora especial a qual o cumpriu 

segundo os ditames processuais vigentes, sem que para isso tenha sido 

realizada a consulta dos representados (os quais encontram-se em lugar 

incerto e não sabido, cuja circunstância motivou a nomeação de curador 

especial). Independente do decurso do prazo recursal, manifeste-se o 

Credor requerendo o que entender pertinente à sua pretensão no prazo 

de 15 dias. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101858 Nr: 6954-18.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, 

CONCREMAX-CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT 

- OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848-B, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019, LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - OAB:, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, ante a ausência de 

intimação do requerido Ricardo Luiz Henry, INTIMO-O, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 dias, também se manifeste acerca do 

teor de fls. 561/562.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 456276-3 / 

2018 Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80108490620148110006 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: MARCOS ALVES DE MENEZES Advogado: SIMONE JASSEK 

DRUMOND Requerido: ELETROKASA Beneficiário: SIMONE JASSEK 

DRUMOND Conta Judicial 4700102763798 Valor: R$ 7.747,89 (sete mil e 

setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) Autorizado: 

SIMONE JASSEK DRUMOND CPF/CNPJ: 837.119.961-91 Data de Emissão: 

26/11/2018 Titular Conta SIMONE JASSEK DRUMOND CPF/CNPJ Titular 

Conta 837.119.961-91 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 

01848 436216 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor 

Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

soment

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006534-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

JOSE DOMINGUES GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006542-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006543-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006544-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006545-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006546-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006547-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006549-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI AUGUSTO DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006550-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI AUGUSTO DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006551-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 456343-3 / 

2018 Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80104198320168110006 / 2016 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: LAERCIO DIAS DE MOURA Advogado: BRUNO LUIZ DE 

ARRUDA LINDOTE Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Beneficiário: 

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE Conta Judicial 1400115308037 Valor: 

R$ 6.465,11 (seis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze 

centavos) Autorizado: BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ: 

010.974.031-90 Data de Emissão: 26/11/2018 Titular Conta BRUNO LUIZ 

DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ Titular Conta 010.974.031-90 Banco 

Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 05123011 Forma 

Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010589-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROLINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA(ID- 16627302) NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-57.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA KOVALESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006498-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. RODRIGUES GENEROS ALIMENTICIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011551-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEBRANDE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BATISTA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006502-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIVIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALICE MATUCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 
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PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011912-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006508-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005356-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA BRANDAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 16651214), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003694-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012432-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006553-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERLEIA DE OLIVEIRA PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO BRAGA OAB - MT0016892A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERLEIA DE OLIVEIRA PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 76 de 819



comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010728-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006555-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAR SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011470-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MURIEL SILVA DE ALMEIDA SARAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE OLIVEIRA CAMPOS OAB - MG0154944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006556-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011426-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$R$ 1.184,40 (mil reais e cento 

e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) FINALIDADE: A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 

(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006557-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005898-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE ARRUDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006558-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013348-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA DE FATIMA ARTIAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006568-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO ESPIRITO SANTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/02/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILCE MARIA SILVA ARAUJO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 456466-9 / 2018 Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2016 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8010992-24.2016.811.0006 

Requerente: CLEILCE MARIA SILVA ARAUJO CEBALHO Advogado: 

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA) Advogado: MAYARA BENDO 

LECHUGA Beneficiário: BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE Conta Judicial 

1900127811053 Valor: R$ 12.248,22 (doze mil e duzentos e quarenta e 

oito reais e vinte e dois centavos) Autorizado: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE CPF/CNPJ: 010.974.031-90 Data de Emissão: 26/11/2018 Titular 

Conta BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ Titular Conta 

010.974.031-90 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 

05123011 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este doc

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011965-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER FELIX DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002568-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010907-82.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT0007832A-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004188-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CASEMIRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012855-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 78 de 819



BERNARDO SALES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 16650488), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013128-04.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013128-04.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-56.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012742-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SALES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR SOBRE A 

SENTENÇA RETRO NO PRAZO DE 5 (CINDO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007222-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 456546-0 / 2018 Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1007222-11.2017.811.0006 

Requerente: ELIVELTON SENABIO DA SILVA Advogado: LEDSON 

GLAUCO MONTEIRO CATELAN Requerido: ROYAL & SUNALLIANCE 

SEGUROS S/A Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

Beneficiário: BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE Conta Judicial 

300131060013 Valor: R$ 3.304,66 (três mil e trezentos e quatro reais e 

sessenta e seis centavos) Autorizado: BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE 

CPF/CNPJ: 010.974.031-90 Data de Emissão: 26/11/2018 Titular Conta 

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ Titular Conta 010.974.031-90 

Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 05123011 Forma 

Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 456572-P / 

2018 Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80108482120148110006 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: DIOGO GOMES Advogado: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN Requerido: BANCO DO BRASIL S.A Beneficiário: LEDSON 

GLAUCO MONTEIRO CATELAN Conta Judicial 300126694917 Valor: R$ 

12.355,03 (doze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) 

Autorizado: LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN CPF/CNPJ: 

890.907.721-20 Data de Emissão: 26/11/2018 Titular Conta LEDSON 

GLAUCO MONTEIRO CATELAN CPF/CNPJ Titular Conta 890.907.721-20 

Banco Agência Conta 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 0804 801844 

Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente inform

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 16652361), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 456651-3 / 2018 Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1006175-02.2017.811.0006 

Requerente: EDER FERNANDO DA SILVA MORAES Advogado: THAIS 

MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA Requerido: TELEMAT 

CELULAR S/A Advogado: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

Beneficiário: THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA Conta 

Judicial 2300114234848 Valor: R$ 5.348,40 (cinco mil e trezentos e 

quarenta e oito reais e quarenta centavos) Autorizado: THAIS MARCELLE 

DE PAULA FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 022.865.531-57 Data de 

Emissão: 26/11/2018 Titular Conta THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA 

DA SILVA CPF/CNPJ Titular Conta 022.865.531-57 Banco Agência Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 04847 215090 Forma Liberação Crédito no BB 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE 

CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente infor

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159650 Nr: 7425-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR CARNEIRO GERALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMO O DRº, CLEITON TUBINO SILVA, ADVOGADO DO DENUNCIADO, 

EDEGAR CARNEIRO GERALDES, COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO 

DE 2018 ÁS 15:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. COMO TAMBÉM, INTIMO O MESMO PARA QUE JUNTE 

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, 

ESTAGIÁRIO, DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 242954 Nr: 9850-53.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR PINHEIRO DE MEDEIROS JUNIOR, 

JORGE MARTINS JUNIOR, FELIPE CAMPOS WENCESLAU, ALEXSON 

PANTALEÃO MACHADO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN AUGUSTO GAMA DE 
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SOUZA - OAB:OAB/SP 206.814, SAMUEL MAURICIO DE MOURA 

PINHEIRO DE MEDEIROS - OAB:OAB GO 32.180

 #Autos nº. 9850-53.2018.811.0006

 Código: 242957

Vistos etc,

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência para oitiva da vítima para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 13h23min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Intimem-se.

 Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018.

 Helícia Vitti Lourenço

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242226 Nr: 9360-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DORILEO NETO, ANDRÉ PASCOAL DA 

COSTA, WILLIAN CESAR PEREIRA MARTINS, PAULO RICARDO CARDOZO 

DA SILVA, LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUES - OAB:4266 RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/mt, 

Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, SILMARA ENORÉ DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:19249/MT

 Vistos.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual RECEBO 

a denúncia oferecida em desfavor dos acusados.

 Citem-se os réus para apresentarem resposta escrita à acusação, por 

meio de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A 

do Código Processual Penal.

 O Oficial de Justiça deverá indagar aos acusados se eles pretendem 

constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhes um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, consignando as suas razões.

Decorrido o prazo sem manifestação ou caso os acusados manifestem a 

vontade de ser patrocinado por defensor dativo, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para proceder à defesa do mesmo, devendo ser o 

Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar resposta à 

acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Atualize-se os antecedentes dos acusados, havendo condenações, 

expeça-se certidão circunstanciada.

Com a vinda da pericia requisitada em fls. 66, e de acordo com a 

manifestação do Ministério Público em fls. 145, vista dos autos ao parquet.

Junte-se aos autos o documento pendente de juntada conforme alerta do 

sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA Nº 89/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora ELZA FÁTIMA SILVA BOTELHO, analista judiciário, 

matrícula nº 7109, lotada nesta Comarca de Diamantino-MT, 03 (três) 

meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 08/09/2013 a 

08/09/2018, nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15-10-90, do 

Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 30 de outubro de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 87893 Nr: 152-02.2013.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelito de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da DPE de fl. 72 e determino a intimação do requerente 

para comparecer ao Núcleo da Defensoria Pública de Diamantino, no prazo 

de 5 dias, a fim de prestar as informações necessárias.

 Expeça-se. Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000123-56.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARIA BARBOSA BARROS Vistos etc. Oficie-se a Delegacia 

de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT para informar sobre a existência de 

Inquérito Policial ou Ação Criminal contra a parte requerida. Com a 

resposta, voltem os autos conclusos para análise do pedido de id. 

15855916. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (AUTOR(A))

VANDERLEIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

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

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000233-89.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): VANDERLEIA GOMES DA SILVA, LEOMAR DA SILVA 

SIMONINI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

embargada para se manifestar acerca da petição de id. 15736189, tendo 

em vista a mesma não ter qualquer relação com o processo, no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000777-77.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA RÉU: GRANEL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Diante da 

certidão de id. 16000751, redesigno audiência de conciliação e mediação 

para a data de 20/02/2019, às 15:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001536-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERUZA ARAUJO (EXECUTADO)

SANDRO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001536-41.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ND CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP, GERUZA ARAUJO, SANDRO FERREIRA 

Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão conforme requerido. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense. Arquive-se em pasta apropriada. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 23 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000719-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZANELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000719-40.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANDREIA ZANELA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para cumprir o despacho de id. 13975078, no 

prazo legal. Com a resposta, voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CASTOLDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000219-71.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LINCON BARELLA RÉU: ADAO CASTOLDI Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes apresentaram 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intimem-se as 

partes para manifestarem acerca da impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000576-85.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: BRUNA DE SOUZA 

Vistos etc. Diante da certidão de id. 14187698 desentranhem-se as 

petições de id. 14162247 a 14162588, uma vez que não possuem 

qualquer relação com estes autos. DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 26 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000042-44.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: F 

C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME Vistos etc. DEFIRO a busca e 

bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) 

ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DUSCELINA FRANCISCA DE LIMA DURAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001541-63.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): DUSCELINA FRANCISCA DE LIMA DURAES RÉU: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc. Frisa-se a necessidade de análise do pedido 

de aplicação do Código de Defesa do Consumidor antes da prolação de 

sentença, portanto, passo a sua análise: Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor De início, vejamos o que preceitua o caput, do 

artigo 2° do CDC: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” A 

jurisprudência e a doutrina, com base nas novas conquistas sociais, 

passaram a admitir a figura do "contratante fraco", ou seja, o que está 

mais vulnerável, por afigurar-se o mais fraco, o que é preciso proteger. 

Surgiram, pois, as teorias do abuso do direito e da imprevisão e está a se 

elaborar, no momento, um sistema de proteção ao que hoje se 

convencionou chamar de hipossuficiente, econômica ou tecnicamente. 

Surgem como exemplo máximo dessa fase, no mundo inteiro, os modernos 

Códigos de Defesa do Consumidor que determinam ao juiz rever 

instrumentos, eliminar cláusulas atentatórias ao equilíbrio contratual e 

declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. V, do Código de Defesa do 

Consumidor). Assim, a jurisprudência, corroborando com o que vem 

disposto na legislação consumerista, defende a ideia de que o consumidor 

é parte hipossuficiente na relação de consumo, precisando de amparo 

legal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARBOS À EXECUÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – REGRA DE PROCEDIMENTO – SENTENÇA ANULADA 

PARA QUE SEJA OBSERVADO O CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO. 

No STJ, prevalece o entendimento de que o saneamento é o momento 

processual mais adequado para determinar a inversão do ônus da prova, 

de modo a se observar o contraditório e ampla defesa.” (TJ-MS - Apelação 

APL 08044536720158120002 MS 0804453-67.2015.8.12.0002 (TJ-MS) - 

Data de publicação: 19/02/2016). “EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

APLICAÇÃO DO CDC –CERCEAMENTO DE DEFESA – REVISÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - 

POSSIBILIDADE. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado 

entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação 

de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado 

da lide, estando presentes os requisitos legais, não cerceiam o direito à 

ampla defesa do réu. Em que pese a possibilidade da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor na relação entre produtor rural e o seu 

fornecedor de insumos para uso na atividade desenvolvida, para que se 

tenha o benefício da inversão do ônus da prova, há que se demonstrar a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, na forma do art. 6º, 

inc. VIII, do CDC. Mesmo diante da incidência do CDC, porém, ausente a 

abusividade, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que 

inexiste saldo credor em favor dos devedores/embargante. Os honorários 

advocatícios devem obedecer aos requisitos do art. 20, do CPC, valorando 

o trabalho desenvolvido pelo causídico.” (Ap 157537/2013, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014). No caso em concreto, 

verifica-se que a parte requerida é hipossuficiente em relação a parte 

requerente, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável as Instituições Financeiras, sob o argumento que os bancos 

devem se portar em relação a seu cliente, sem que haja prejuízo a esse, 

sendo respeitados o principio da boa-fé. Dessa forma, acolho a pretensão 

da parte requerente e aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a 

relação de consumo estabelecida entre as partes, com a consequente 

inversão do ônus da prova em favor da autora. Intime-se a parte requerida 

a colacionar o contrato, objeto da lide, devidamente assinado por ambas 

as partes, no prazo de 15 dias. Após, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de novembro de 

2015. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000568-11.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO a remoção e avaliação do 

bem indicado em petitório de id. 14364702. Nesse passo, a intepretação do 

artigo 840, § 2º, do CPC/2015 traz à tona que, com a penhora, a regra é o 

bem não mais permanecer na posse da parte executada, salvo se de difícil 

remoção, com o consentimento da parte exequente ou quando 

imprescindível para o desenvolvimento da atividade profissional da parte 

executada, ‘in verbis”: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: I - 

as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais 

preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco 

do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital 

social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer 

instituição de crédito designada pelo juiz; II - os móveis, os semoventes, os 

imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder 

do depositário judicial; III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre 

imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários 

ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do 

executado. § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário 

judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão 

ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente. § 3o As joias, as pedras e os objetos 

preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de 

resgate.” No caso, não se vê, no estágio atual, qualquer dessas 

exceções, de modo a transparecer o direito subjetivo da parte exequente 

a ser nomeada depositária do bem. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - 

REJEITAR - PENHORA - REMOÇÃO DO BEM PENHORADO - NOMEAÇÃO 

DO CREDOR COMO DEPOSITÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. -Não há coisa 
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julgada se distinto o pedido e a causa de pedir. - Inexiste direito 

incontestável do devedor de permanecer como fiel depositário dos bens 

penhorados. - Segundo o art. 840 do NCPC, se não houver depositário 

judicial, os bens ficarão em poder do exequentes. - Os bens poderão ser 

depositados em do executado nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.03.181162-3/005, Relator: Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, J: 

24/08/0016, P: 25/08/2016). Ademais, as obrigações assumidas pela parte 

devedora venceram sem pagamento, e até o momento, a mesma não se 

preocupou em quitar o débito. Ante o exposto, determino as seguintes 

providências: O extrato do Sistema RENAJUD, servirá como termo de 

penhora. EXPEÇA-SE mandado de remoção e depósito em mãos da parte 

exequente, dos bens penhorados, nos termos do § 1º do art. 840, 

CPC/2015. Em seguida, proceda-se com a avaliação do bem e, após, 

lavre-se o respectivo auto intimando os devedores dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000647-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000647-87.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADAIR JOSE ALVES MOREIRA Vistos etc. A parte 

exequente pugnou pelo deferimento de citação por hora certa. Pois bem, o 

art. 252 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 252. Quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.” Infere-se do supracitado artigo que é desnecessária 

qualquer determinação do juiz para que o meirinho realize a citação com 

hora certa. Sobre o tema esclarece Theotonio Negrão: Ao juiz não 

compete determinar que a citação se faça com hora certa; ao oficial de 

justiça é que compete verificar se é caso ou não de aplicação. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CITAÇÃO POR HORA CERTA - 

CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA - FALTA DE 

CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PROCUROU 

O REQUERIDO TRÊS VEZES - FALTA DE INDICAÇÃO DA HORA NA 

CERTIDÃO - REMESSA DE COMUNICAÇÃO AO CITANDO - PROVA DO 

RECEBIMENTO - PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESPÓLIO - PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE 

POR TRAMITAÇÃO MUITO RÁPIDA DO PROCESSO - POSSÍVEL 

INFLUÊNCIA DE DESEMBARGADOR INTERESSADO NA AÇÃO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE - TODAS PRELIMINARES REJEITADAS - QUANTO AO MÉRITO - 

CONTAS APRESENTADAS E REJEITADAS - CONDENAÇÃO EM 

PAGAMENTO DE SALDO CREDOR AO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA . 1. 

Após realizar diversas diligências, sem conseguir se encontrar com o réu, 

pode o oficial de justiça desconfiando que esteja se ocultando 

deliberadamente, proceder à citação com hora certa. A jurisprudência 

consagrou o entendimento de que é obrigatória a remessa de 

comunicação ao citando, dando-lhe ciência da ação. Não se exige, 

entretanto a prova de seu recebimento. A citação com hora certa também 

pode ser feita se o oficial de justiça procurar o citando várias vezes, em 

seu endereço comercial e não o encontrar. O senhor meirinho não está 

obrigado a pormenorizar a data e hora que compareceu ao endereço 

declinado para citar o réu por três vezes, eis que, a necessidade da 

citação por hora certa é de deliberação do próprio meirinho, 

independentemente da ordem do MM. Juiz do feito. (....)” (TJ/MT - Apelação 

Cível número 37675, ano 2005, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CITAÇÃO PORHORA 

CERTA. NULIDADE INOCORRENTE. NULIDADE DUPLICATAS. INOVAÇÃO 

RECURSAL. Certidão do oficial de justiça, dando conta da realização de 

diversas diligências no endereço fornecido, sem encontrar a ré, 

procedendo ao final a citação por hora certa na pessoa do esposo da 

representante legal da empresa. Suspeita de ocultação. Correta a citação 

por hora certa. O escrivão deu ciência a ré, em cumprimento do disposto 

no art. 229 do CPC. Nulidade inocorrente. Alegação de ausência de prova 

da entrega da mercadoria ou de correlação entre duplicatas e notas 

fiscais. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso no ponto. 

CONHECERAM EM PARTEDO RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO. 

UNANIME.” (TJ/RS - Apelação Cível Nº 70062973565, Décima Oitava 

Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/10/2015). 

Ante o exposto, expeça-se carta precatória, uma vez que com a entrega 

ao Oficial, para que este lhe dê integral cumprimento, utilizando-se de 

todas as prerrogativas a ele inerentes, sendo que havendo suspeita de 

ocultação deverá proceder na forma estabelecida pelo artigo 252 do 

Código de Processo Civil, independentemente de determinação deste 

Juízo. Às providências. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001025-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar Ferreira Mendes (RÉU)

Maria da Conceição Mendes França (RÉU)

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUSA CARDOSO OAB - DF56406 (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUPE DA NOBREGA OAB - DF29237 (ADVOGADO(A))

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR OAB - DF50240 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE30449 

(ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001025-43.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos etc. Ciente das decisões 

exaradas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso de id. 16515427 e 

16515431. Voltem os autos conclusos para análise dos pedidos de id. 

12333116 e 12656999. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos, etc. Foram prestadas informações de 

Agravo nesta data. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000147-55.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT21112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN BILIERI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000147-55.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): GILBERTO PEREIRA DA SILVA RÉU: GILVAN BILIERI Vistos 

etc. Intime-se o requerente pessoalmente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo legal, sob pena de arquivamento. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000300-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE GOES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000300-20.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SIMONE DE GOES LIMA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelos documentos (id. 12388603 e 12643921) demonstram que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante dos documentos firmados pela 

parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no 

sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de 

futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita a autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC), determinando as seguintes providências: Intime(m)

-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) parte(s) 

executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor devido, sob pena do montante da condenação ser acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J do 

Código de Processo Civil; Faça-se constar na intimação supra que, não 

havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas honorárias 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais desde já 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa com base nos 

preceitos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil; Não sendo 

efetivado o pagamento, proceda-se à penhora on line de valores na conta 

da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a 

multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas; Resultando-se 

infrutífera a penhora em dinheiro, intime(m)-se a(s) parte(s) devedora(s) 

para indicar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, bens passíveis de penhora, 

sob pena de multa que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 

475-R c/c arts. 600, 601, 652, § 3º, e 656, § 1º); Sendo infrutíferas as 

providências acima, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bem(ns) passíveis de penhora no patrimônio da(s) 

demandada(s), no prazo de 20 dias, sob pena de suspensão da 

execução. Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou por correio, para, querendo e no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer impugnação (art. 475-J, §1º, do CPC). Na 

hipótese da penhora recair sobre bem(ns) imóvel(is), deverá(ão) ser(em) 

intimado(a)(s) o(a)(s) cônjuge(s) da(s) parte(s) executada(s). Intime(m)

-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 

26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21428 Nr: 459-68.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria E Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macrofer Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): MACROFER IND. E COMÉRCIO

Localidade: BAIRRO NOVO DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 2865-23.2008.811.0005

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marco Andre Campos Podolan, Helton Podolan, Marcos 

Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Marco Andre 

Campos Podolan, Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600/MT, Marcelle Ramires Pinto - OAB:9944, Marcelle 

Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos Aparecido Rodrigues - 

OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Ruth 

Sousa Dourado - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9944, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos 

Aparecido Rodrigues - OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT, Ruth Sousa Dourado - OAB:7.141

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) reconvindo(s): Marcos Aparecido Rodrigues Marco André 

Campos Podolan e Helton Podolan

Localidade: Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000611-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SOARES MENDES (RÉU)

Maycon Raphael Rorato (RÉU)

Sonia Maria Mendes Santos (RÉU)

Lucianna Regina Mendes Santos, (RÉU)

Stoessel Santos Filho (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000611-11.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

SONIA MARIA MENDES SANTOS, LUCIANNA REGINA MENDES SANTOS,, 

STOESSEL SANTOS FILHO, MARIZA SOARES MENDES, MAYCON 

RAPHAEL RORATO Vistos etc. Trata-se de ação civil pública promovida 

pelo Ministério Publico Estadual em desfavor de SONIA MARIA MENDES 

SANTOS, LUCIANNA REGINA MENDES SANTOS, STOESSEL SANTOS 

FILHO, MARIZA SOARES MENDES e MAYCON RAPHAEL RORATO, 

alegando prática de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente 

caracterizada por utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, 

independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental. A 

parte autora postulou pela concessão de medida liminar para que fosse 

implementadas medidas apontadas nos itens 3.1 a 3.5 da exordial. A 

análise do pedido de liminar foi postergado para momento posterior à 

contestação, conforme decisão de id. 13536734. Vieram-me os autos 

conclusos. Para a concessão da liminar em pedido de tutela antecipada 

devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". No caso em espécie, entendo não 

estarem presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança das 

alegações nem da prova suficiente do receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Conforme se vê, foi determinada nos autos a 

apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, então, após 

a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada 

aviado com a inicial. Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa 

dos requeridos, considerando-se ainda os documentos juntados, quais 

sejam: Licença Ambiental Única, Auto de Inspeção, Recibo de Inscrição de 

Imóvel Rural, dentre outros (id. 14606377, 14606395 e 14606483) deixam 

este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao 

meio ambiente, não restando claro, até agora, se a conduta praticada 

pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável 

ou de difícil reparação ao meio ambiente. Deste modo, tenho que a 

produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da 

controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de 

eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de 

restauração do status quo ante da área degradada. De outro lado, é fato 

que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção 

da essencial prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do 

provimento almejado. Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é 

valor de extrema relevância, não se pode olvidar que, sem a realização de 

prova pericial para verificar se houve dano ao meio ambiente, a 

concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode 

representar prejuízos irreparáveis ao requerido, os quais, certamente, 

terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a conduta 

apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade 

recairá, se for o caso, sobre o erário. No sentido de que a produção de 

prova pericial se faz necessária para a demonstração de eventual dano 

ambiental, trago a colação as seguintes jurisprudências: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que indeferiu a 

liminar e determinou a realização de perícia técnica no local. Inconformismo 

do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de aferição das 

condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com imagens 

antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em estágio 

médio de regeneração. Necessidade de realização de perícia para 

aferição de eventual dano ambiental. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo 

de Instrumento nº 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator Roberto Maia). 

“Agravo de Instrumento ação civil pública dano ambiental necessidade de 

perícia para apuração dos danos nomeação pelo juiz de peritos nas áreas 

de engenharias química e florestal bem como de biologia técnicos da 

CETESB exceção de suspeição rejeição Órgão estatal não subordinado ao 

Ministério Público relação de pessoabilidade inexistente entre as partes 

suspeição que não se justifica Recurso não provido” (TJSP, AI 

2059269-77.2016.8.26.0000, Rel. JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS). 

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e 

entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber 

se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Intime-se o Ministério Público para impugnar a contestação, no 

prazo legal. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001138-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001138-94.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de 

Prova de Exibição de Documentos ajuizada por KLEBER DOS SANTOS 

ALMEIDA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos devidamente 

qualificados. Aduz a requerente que firmou com a empresa requerida 

contrato de adesão para serviço de publicidade e comunicação na 

condição de “AD CENTRAL FAMILY”. Assevera que investiu valores 

aleatórios para aquisição de pacotes VOIP, recebendo espaço no sítio da 

contratada para que pudesse divulgar produtos de serviços, bem como 

intermediação, agenciamento e divulgação de propagandas e anúncios via 

internet. Afirma que realizava de forma assídua a divulgação dos produtos 

e serviços, bem como a intermediação, agenciamento e divulgação de 

propaganda e anúncios via internet, derivadas da atividade econômica da 

empresa. Ressalta que em 26/03/2013 ao tentar acessar o site para 

continuidade do trabalho que vinha exercendo, fora surpreendida com o 

bloqueio do acesso ao site. Alega que após pesquisas e boletins 
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informativos, ficou constatado que foram bloqueadas as atividades da 

empresa requerida, sob suspeita de possível pirâmide financeira. Relata 

que foi impedida de ter acesso aos ganhos pactuados, pois todo ativo da 

empresa requerida encontra-se bloqueado. Informa que em sentença 

publicada na data de 17/09/2015, no Diário da Justiça Eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ficou declarada a nulidade dos 

contratos celebrados, bem como a empresa requerida foi condenada a 

devolver os valores pagos e não restituídos aos divulgadores, através de 

liquidação de sentença. Assevera que tentou extrajudicialmente ter 

acesso aos extratos de contas que possuía com a empresa, contudo, não 

obteve êxito. Pugnou pela produção antecipada de prova de exibição de 

documentos para condenar a empresa requerida a exibir em juízo, no 

prazo de 5 dias, os extratos das contas que o requerente possuía. Instruiu 

a inicial com documentos. Foi indeferida a liminar de exibição de 

documentos (id. 9861584). A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado do feito (id. 11079364). Foi certificado que decorreu o prazo 

da parte requerida sem que ela tenha apresentado contestação (id. 

12377221). Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do 

NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Como se vê no id. 12377221, a parte demandada foi citada e 

não apresentou contestação. Logo, DECRETO a revelia, nos termos do art. 

344 do NCPC. No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade 

dos fatos alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao 

magistrado buscar a formação de sua convicção diante de todos os 

elementos de prova constantes dos autos. Ressalta-se que a exibição de 

documento ou coisa visa acarrear ao processo a comprovação de fatos 

alegados pelo autor ou até mesmo pelo réu. Para conceituar e diferenciar 

literalmente documento e coisa, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assim 

ensina: (I) documento: “como fonte de prova, é todo ser composto de uma 

ou mais superfícies portadoras de símbolos capazes de transmitir idéias e 

demonstrar a ocorrência de fatos”, tais como “letras, palavras e frases, 

algarismos e números, imagens ou sons gravados e registros magnéticos 

em geral”; (II) coisa: “seres que trazem em si esses símbolos 

transmissores de comunicação visual, sonora ou mesmo sensitiva 

(vibrações)”, tais como “tatuagens que eventualmente demonstrem a 

ocorrência de fatos.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito 

processual civil, v.III, 4ª ed., rev., atual. e com remissões ao Código Civil de 

2002, São Paulo, Malheiros, pág. 565). A partir da conceituação e a 

diferenciação de documento e coisa, vislumbra-se a possibilidade que o 

Magistrado detém de ordenar a exibição de documento ou coisa que 

encontre em poder das partes. Vejamos o que dispõe o art. 396 do NCPC: 

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que 

se encontre em seu poder. Ademais, corroborando com o artigo 

mencionado acima, consta expressamente na legislação os requisitos que 

o pedido deve conter. Nesse sentido, o art. 397 do NCPC prevê: Art. 397. 

O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa 

quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, 

indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III 

- as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. In 

casu, verifica-se que os requisitos expressos no artigo 397 do NCPC 

estão devidamente preenchidos. No tocante ao requisito previsto no inciso 

I, do art. 397, ressalta-se que é dever do requerente definir os contornos 

do documento ou da coisa, não deixando quaisquer resquícios de dúvidas 

no tocante a documentação requerida, contudo, não se exige a perfeita 

individualização. Verifica-se o seguinte entendimento jurisprudencial: 

“Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que considerou 

genérico o pedido contido na petição inicial - Inocorrência - A definição 

dos contornos daquilo que se pretende ver exibido é suficiente para a 

individualização do pedido - Inexistência de dúvidas quanto ã natureza da 

documentação a ser apresentada - Exegese do art.356, I do Código de 

Processo Civil - Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 

990103449720 SP). Assim, mesmo que a individualização apresentada 

pela requerente não seja perfeita, a definição dos contornos daquilo que 

efetivamente ela pretende, resta devidamente demonstrada. Nesse 

seguimento, frisa-se que quanto ao segundo requisito, restou 

demonstrado que a exibição é necessária para o esclarecimento de fato 

controverso, que é pertinente e relevante para a solução do litígio. Consta 

dos autos que a parte autora pactuou contrato de adesão com a requerida 

e que prestava serviços a mesma, contudo, só possuía os logins das 

contas, conforme mencionado na inicial. Frisa-se que a requerida deve ser 

compelida a apresentar todos os extratos referentes a conta de cada 

divulgador. Vejamos entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – YMPACTUS/TELEXFREE 

–DESPACHO DETERMINANDO AO AUTOR DA EXECUÇÃO QUE FAÇA 

PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE 

DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – APLICABILIDADE –DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso 

Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o 

divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do 

suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da 

internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio 

da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não 

obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da 

prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade 

de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do 

ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina 

denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa 

do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de 

melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 

1º), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade 

em produzir a prova. Se os requerentes que não possuem provas para 

demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio 

realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de 

liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a 

apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob 

pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no 

ingresso de cada ação”. (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018). Por fim, em relação ao último requisito 

contido no art. 397 do NCPC, restou demonstrado que de fato a parte 

requerida possui os referidos extratos. Ademais, os documentos 

requeridos pela parte autora não são capazes de lesar o direito da parte 

requerida. Desta forma, restam preenchidos os requisitos para a 

propositura do pedido de exibição de documentos. Vale ressaltar que os 

documentos pleiteados pela parte requerente são imprescindíveis para 

que ela receba os valores pagos e não restituídos pela parte requerida, 

sendo a via cautelar o instrumento legal para alcançar o pleito. Vejamos o 

que a jurisprudência dispõe nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDICAÇÃO DA AÇÃO 

PRINCIPAL A SER AJUIZADA. DESNECESSIDADE. A via cautelar é o 

instrumento legal que dispõe a parte para alcançar o direito pretendido, 

uma vez que terá acesso ao contrato firmado com o banco agravado, 

oportunidade em que poderá avaliar a conveniência de ingressar com a 

ação judicial a partir do conhecimento prévio acerca dos fatos. O caráter 

satisfativo da ação cautelar de exibição de documentos torna 

desnecessário que a parte indique o nome da lide principal a ser ajuizada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.”(Agravo de Instrumento Nº 

70062463849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 05/11/2014). Portanto, se mostra 

devida a exibição dos documentos pleiteados pela parte requerente. Ante 

o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, razão porque: A) DETERMINO a exibição 

dos extratos das contas que a parte requerente possuía com a parte 

requerida. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, na forma 

do § 2º do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o 

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

Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1000491-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEZANDRA LUCILIA SANTANA (REQUERENTE)

PABLO MAILON SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000491-65.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALEZANDRA LUCILIA SANTANA, PABLO MAILON 

SANTANA SOUZA INTERESSADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por 

ALEZANDRA LUCILIA SANTANA DE SOUZA e PABLO MAILON SANTANA 

SOUZA, devidamente qualificados nos autos, requerendo o levantamento 

proveniente de FGTS e PIS em conta da Caixa Econômica Federal em nome 

do ‘de cujus’ CARLOS ANTONIO NEVES DE SOUZA. Instruíram a inicial 

com documentos. Foi juntado ofício do INSS, informando que não foram 

encontrados beneficiários cadastrados em nome do de cujus (id. 

14476799). No id. 14475812 foi juntado ofício da Caixa Econômica, 

informando que o de cujus possui saldo de PIS, no montante de R$ 

2.076,76 (dois mil e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) e saldo 

de FGTS no importe de R$ 419,61 (quatrocentos e dezenove reais e 

sessenta e um centavos). É o necessário relato. DECIDO. Como é cediço, 

as quantias depositadas em nome do cidadão segurado junto ao 

PIS/PASEP e FGTS são de direito do mesmo que com seu esforço e suor, 

obteve tais benefícios. Quanto ao levantamento e administração desses 

valores, a Lei 6.858/80 é clara e prevê: "Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e o montante das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em cotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

previdência social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento”. Nessa senda: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO VALORES DO FGTS E PIS/PASEP NÃO RECEBIDOS EM 

VIDA PELOS TITULARES. LEI 8.858/80. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. 

INEXIGENCIA DE SOBREPARTILHA. – O artigo 666, do Código de Processo 

Civil, dispõe que o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6858/80 

independerá de inventário ou arrolamento de bens. (...). Os valores 

provenientes de saldo do FGTS e vinculados ao PIS/PASEP são passíveis 

de levantamento mediante alvará judicial, não se aplicando para essa 

hipótese, pela natureza específica dos benefícios, as exigências previstas 

no art. 2°, da Lei n. 6.858/80. Recurso Provido. (AC 10447150012212001 - 

TJ MG). Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e 

com amparo no artigo 666 NCPC c/c artigos 1º da Lei 6858/80, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO para liberação 

dos valores depositados junto à conta vinculada existente em nome de 

CARLOS ANTONIO NEVES DE SOUZA em favor dos herdeiros 

ALEZANDRA LUCILIA SANTANA DE SOUZA e PABLO MAILON SANTANA 

SOUZA. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do NCPC). Sem custas e 

honorários advocatícios em face da gratuidade. Expeça-se o Alvará. P.R.I. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000641-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. A. D. S. (REQUERENTE)

MAIARA RAFAELY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000641-46.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MIGUEL VALENTIM ANTUNES DA SILVA, MAIARA 

RAFAELY DA SILVA REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por 

MIGUEL VALENTIM ANTUNES DA SILVA, representado por sua genitora 

MAIARA RAFAELY DA SILVA devidamente qualificados nos autos, 

requerendo o levantamento de valores em conta bancária na Caixa 

Econômica Federal em nome do ‘de cujus’ LUIZ FELIPE ANTUNES DA 

SILVA. Instruiu a inicial com documentos. Foi juntado ofício do INSS, 

informando que inexistem dependentes cadastrados em nome do de cujus 

(id. 14476030). No id. 14475209 foi juntado ofício da Caixa Econômica, 

informando que o de cujus possui saldo na poupança, no montante de R$ 

310,90 (trezentos e dez reais e noventa centavos). É o necessário relato. 

DECIDO. Como é cediço, os saldos bancários e valores contidos na 

caderneta de poupança de pessoa já falecida são de direito de 

dependentes ou sucessores, independentemente de inventário. 

Verifica-se a possibilidade de expedição de alvará dos valores indicados 

em conta do falecido, independentemente do valor. Nessa senda: 

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU 

ARROLAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.037 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. O 

indeferimento do pedido de alvará judicial foi fundamentado na 

necessidade de realização de inventário com base na Lei n. 6.858, de 

1980 que dispõe que os saldos bancários só poderão ser levantados por 

alvará judicial se os valores não ultrapassarem quinhentas Obrigações do 

Tesouro Nacional. Todavia, a Lei n. 7.019, de 1982 modificou a redação do 

art. 1.037 do Código de Processo Civil, que passou a prever a 

possibilidade de o herdeiro requerer alvará para receber quantia deixada 

pelo de cujus independente do valor, de modo que não mais vigora o art. 

2º da Lei no 6.858, de 1980. Mostra-se possível o levantamento da quantia 

de R$ 18.647,32 (dezoito mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e 

dois centavos),deixada em conta corrente por falecido à viúva 

meeira/herdeira, que servirá para custeio das necessidades básicas da 

família, mormente, quando os demais herdeiros atestam, por meio de 

declarações, que nada se opõem. Versando o caso sobre matéria 

exclusivamente de direito e encontrando-se a causa madura para 

julgamento, mostra-se plenamente aplicável ao feito o disposto no art. 515, 

§ 3o, do Código de Processo Civil. (APELAÇÃO Nº 

50087234220138270000 – TJ TO - Data 26/09/2013). Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO para 

liberação dos valores depositados junto às contas vinculadas existentes 

em nome de LUIZ FELIPE ANTUNES DA SILVA em favor do herdeiro 

MIGUEL VALENTIM ANTUNES DA SILVA representado por sua genitora 

MAIARA RAFAELY DA SILVA. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do NCPC). 

Sem custas e honorários advocatícios em face da gratuidade. Expeça-se 

o Alvará, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000341-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROCHA DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000341-84.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO ROCHA DA PAIXAO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de JOÃO ROCHA DA PAIXÃO, ambos devidamente qualificados nos 

autos, visando, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, que foi alienado fiduciariamente em 

garantia. Com a inicial, juntou os documentos. A liminar pretendida foi 

deferida (id. 12633840). Foi colacionado auto de busca e apreensão (id. 

12898406). Foi certificado que decorreu o prazo para a parte requerida 

sem manifestação (id. 14505558). Os autos vieram-me conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” Dessa forma, de 

início, DECRETO a revelia da parte demandada, nos termos do inciso II do 

art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se 

às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra 

pronto para a prolação de sentença, seja porque operou o fenômeno da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os 
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próprios documentos que a instruíram corroboram esse desfecho. Com 

efeito, não bastassem os efeitos materiais produzidos pela revelia do 

devedor fiduciário, eis que, apesar de citado, não apresentou contestação 

e a parte autora demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que, 

desde a peça de ingresso, trouxe à luz a mora da parte devedora quanto 

ao pagamento das prestações, conforme demonstra instrumento de 

protesto e o próprio contrato de financiamento entabulado entre as partes 

(id. 12508799). Em todo caso, repise-se, a revelia da parte requerida 

apenas corroborou esse entendimento, demonstrando o seu desinteresse 

com o andamento do feito. Por oportuno, convém deixar consignado que 

todo o trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-Lei nº 

911/69, com a alteração da Lei nº 10.931/2004, de sorte que a incidência 

do § 1º do art. 3ª do aludido Decreto-lei se mostra imperativo, implicando 

dizer que após cinco dias de executada a liminar, tanto a propriedade 

como a posse, plena e exclusiva, do mencionado veículo consolidaram-se 

no patrimônio da credora fiduciária. Nesse ponto, é forçoso registrar que 

este magistrado comunga do entendimento de que tal consolidação 

operou-se independentemente de qualquer intervenção judicial, ou seja, 

basta que tenham decorridos 05 (cinco) dias da execução daquela liminar, 

"ex vi" da exegese lógica e sistemática do § 1º do art. 3º do aludido 

Decreto-Lei, ‘in verbis’: “§ 1o Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 

10.931, de 2004).” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO - LIMIMAR CONCEDIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PROVA DO 

RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO CREDOR, LEI 

13043/2014 – POSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - 

PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO APENAS DO VALOR 

CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO LEI 911/69 - 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004-. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - ASSENTO 

INTERPRETATIVO DA COLENDA DO STJ - APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - IMPOSSIBLIDADE – 

PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO- PERCENTUAL QUE NÃO SE 

APROXIMA DO VALOR TOTAL- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – 

MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA 

MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais 

necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por 

meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de 

carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no 

endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. 

2 - Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil, os contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão do veículo, pagar a integralidade da dívida, entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. 3- 

Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos casos em que o 

devedor já tiver arcado com grande parte do débito. Contudo, nos casos 

em que o devedor não tiver quitado a maioria da dívida, o prosseguimento 

da Ação de Busca e Apreensão se torna a medida mais prudente, 

objetivando assim assegurar o direito do credor. 4 - Honorários 

Advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

inteligência do art. 20, § 3º, do CPC”. (Ap 19234/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). Portanto, diante do conjunto 

probatório colacionado aos autos, o pedido da parte autora deve 

prosperar. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a 

liminar eventualmente concedida. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da autora, confirmando a liminar deferida (id. 12633840), para 

DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da parte autora o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a parte autora a 

venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do dispositivo supra, 

devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou órgão similar, 

comunicando que a parte requerente encontra-se autorizada a proceder à 

transferência do bem a terceiros que indicar. Advirto que a parte credora 

não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se caracterizar 

abuso de direito (RT 532/208). Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios na forma do § 2º, art. 

85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, devidamente corrigido. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Novo Código 

de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000407-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH RODRIGUES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

TANIA MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

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

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000407-64.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA, ELIETH 

RODRIGUES DOS SANTOS LIMA, EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por TANIA 

MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA, ELIRTH RODRIGUES DOS 

SANTOS LIMA e EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos, requerendo o levantamento proveniente de PIS em 

conta da Caixa Econômica Federal em nome dos ‘de cujus’ CRISPIM 

RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. Foi juntado 

ofício do INSS, informando que inexistem dependentes cadastrados em 

nome dos “de cujus” (id. 13793260). No id. 14476450 foi juntado ofício do 

Banco do Brasil, informando que o de cujus CRISPIM RODRIGUES DOS 

SANTOS possui saldos de PASEP, no montante de R$ 8.507,30 (oito mil 

quinhentos e sete reais e trinta centavos) e a de cujus MARIA JOSÉ DOS 

SANTOS possui saldos referente ao PASEP no importe de R$ 1.810,96 (mil 

oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos). O Ministério Público 

deixou de se manifestar (id. 14943989). É o necessário relato. DECIDO. 

Como é cediço, as quantias depositadas em nome do cidadão segurado 

junto ao PIS/PASEP e FGTS são de direito do mesmo que com seu esforço 

e suor, obteve tais benefícios. Quanto ao levantamento e administração 

desses valores, a Lei 6.858/80 é clara e prevê: "Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e o montante das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em cotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a previdência social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento”. Nessa senda: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO VALORES DO FGTS E PIS/PASEP NÃO RECEBIDOS EM 

VIDA PELOS TITULARES. LEI 8.858/80. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. 

INEXIGENCIA DE SOBREPARTILHA. – O artigo 666, do Código de Processo 

Civil, dispõe que o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6858/80 

independerá de inventário ou arrolamento de bens. (...). Os valores 

provenientes de saldo do FGTS e vinculados ao PIS/PASEP são passíveis 

de levantamento mediante alvará judicial, não se aplicando para essa 

hipótese, pela natureza específica dos benefícios, as exigências previstas 

no art. 2°, da Lei n. 6.858/80. Recurso Provido. (AC 10447150012212001 - 

TJ MG). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DEFIRO O 

ALVARÁ PRETENDIDO para liberação dos valores depositados junto às 

contas vinculadas existentes em nome de CRISPIM RODRIGUES DOS 

SANTOS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS em favor dos herdeiros TANIA 

MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA, ELIRTH RODRIGUES DOS 

SANTOS LIMA e EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito (artigo 487, 

inciso I, do NCPC). Sem custas e honorários advocatícios em face da 

gratuidade. Expeça-se o Alvará, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Diamantino, 

26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI WIRGUES PAESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001365-50.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ANDREI 

WIRGUES PAESE RÉU: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. 

Cuida-se de ação declaratória de direito cumulada com cobrança proposta 

por Andrei Wirgues Paese em face do Município de Diamantino/MT, 

qualificados nos autos. A parte autora pleiteia pela concessão do 

benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise o requerente não demonstrou respectiva 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação/declaração, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias 

ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de novembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001375-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Alto Paraguai (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001375-94.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: L. 

RICARDO DE MAGALHAES - EPP EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI DESPACHO Compulsando os autos da execução, nota-se que, 

a parte exequente não recolheu as devidas custas iniciais, tampouco 

pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, e neste sentido 

é necessário esclarecer qual rito de execução a ser aplicado em face da 

Fazenda Pública, tendo em vista não ser possível a penhora e 

expropriação de bens da União, Estado ou Município, conforme se 

pretende nesta referida execução (art. 829 do CPC-15). Deste modo, a 

exequente deverá recolher as custas iniciais, e indicar o rito correto da 

execução contra a Fazenda Pública, procedendo a devida emenda à 

inicial. Portanto, INTIME-SE a parte exequente para recolher as custas 

iniciais referentes ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC-15), ou, se preferir requerer 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, deverá colacionar 

comprovantes de insuficiência financeira, apresentando os documentos 

contábeis da empresa, além do imposto de renda de pessoa jurídica ou 

declaração anual de faturamento, que indiquem a impossibilidade alegada. 

No prazo acima assinalado, deverá ainda a parte exequente emendar a 

inicial, indicando o rito correto da Execução contra Fazenda Pública, sob 

pena as penas da lei. Expeça-se o necessário. Intime-se. Após, volte-me 

concluso. Às providências. Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2459-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira, Alcione Modesto 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Jose Alves Moreira - 

OAB:11369, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes requeridas, do inteiro teor do 

despacho de fls. 483, a seguir transcrito:

ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL - Dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min. 

Código n. 109743 Autos n. 2459-21.2016.811.0005 - Requerente: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Interessado(a): Município de 

Alto Paraguai/MT - Requeridos: Adair José Alves Moreira e Alcione 

Modesto Oliveira - I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a 

Advogada, Dra. Ruisdelar Lopes Pereira; o preposto do Município de Alto 

Paraguai, Sra. Hiosiani Vanni Massarolo; o requerido, Sr. Adair José Alves 

Moreira e as testemunhas, Gisélia A. Silva, Marcia Araújo Gomes e Eliana 

Luci Roza. II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou 

constatada a presença das partes e autoridades acima mencionadas. III - 

DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Ante o teor do ofício anexo, redesigno o ato para o dia 28 de 

fevereiro de 2019, às 16hr30min. Às providências.” NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _______ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária. Raul Lara Leite - Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92496 Nr: 912-14.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Considerando o teor da certidão acostada às fls. 156-verso, na qual 

informa a não localização da testemunha DEVAIR MOREIRA DA SILVA, 

INTIMO o patrono do acusado para manisfestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99448 Nr: 1311-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinaldo Batista Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 99448 (...) Trata-se de processo de execução de pena do 

reeducando de ELINALDO BATISTA RAMOS. (...) I - DA PROGRESSÃO DE 

REGIME (...) No caso dos autos o reeducando preencheu o requisito 

objetivo em 22/11/2018, conforme cálculo de pena de fl. 74, por sua vez, o 

requisito subjetivo restou demonstrado, conforme certidão de fl. 90, na 

qual atesta “encontra-se com seu comportamento classificado como BOM, 

tendo em vista não ter cometido e/ou participado falta disciplinar e/ou crime 

nos últimos três meses nesta Unidade Prisional.”. Assim, considerando 

que o reeducando preencheu os requisitos autorizadores do art. 112 da 

LEP, a medida a ser imposta é a progressão de regime. Dessa forma, 
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reconheço o preenchimento do requisito objetivo (cumprimento de 2/5 da 

pena) e subjetivo e DETERMINO a progressão para regime semiaberto, do 

reeducando ELINALDO BATISTA RAMOS. Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar e certificar o endereço 

atualizado do reeducando. II – DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Designo 

audiência admonitória para a data de 08/04/2019, às 14h30min. Desde já, 

fixo as seguintes medidas para o cumprimento do regime semiaberto: a) 

Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas atividades; b) 

Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 06h00mim 

para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados poderá sair as 

06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo permanecer em casa nos 

demais horários. c) Durante o período da condenação, não poderá 

ausentar-se da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem prévia 

autorização do Juízo; d) Proibição de frequentar bares, boates e 

congêneres, bem como de ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas; 

e) Não cometer crime; Cientifique o reeducando que o descumprimento 

das condições acima, bem como o não comparecimento à audiência 

designada ocasionará a regressão de regime. Atualize-se cálculo de 

pena. Ciência ao MPE. Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 23 de 

novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128082 Nr: 2093-11.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 128082

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem antecipar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 06 de dezembro de 2018, 

às 15h45min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119941 Nr: 3245-31.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane da Silva Correa, Marco Antonio 

Ferreira, Luiz Felipe Nonato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 Código: 119941

DESPACHO

Vistos etc.

A pedido verbal do advogado, devolvo os autos conclusos para carga à 

Secretaria.

Às providências.

Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93412 Nr: 1509-80.2014.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Honorato Rodrigues Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 

15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 93412

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 399, determino a expedição de 

ofício à Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que 

preste as informações necessárias com relação aos Alvarás Eletrônicos 

de nº 177377-1/2015 e 180070-1/2015, expedidos em favor do herdeiro 

Décio Rodrigues Amador e a esclareça a inconsistência apontada na 

certidão de fl. 399.

Outrossim, observa-se que houve o cancelamento do referido Alvará de 

nº 177377-1/2015, conforme consta nos autos às fls. 275/279, com base 

nessa informação, fora expedido em favor do mesmo herdeiro novo 

Alvará Eletrônico sob o nº 180070-1 /2015, que consta atualmente como 

PAGO.

Ocorre que, ao ser retirado o Extrato da Conta, o Alvará de nº 

177377-1/2015, que anteriormente constava como CANCELADO (fl. 279), 

está registrado atualmente no sistema como PAGO (fls. 400/402 – Extrato 

Conta).

Ademais, até que haja o esclarecimento do delineado acima, SUSPENDO a 

expedição de alvarás no presente feito.

Intimem-se os interessados para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Diamantino/MT, 22 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e mantenho a segregação 

cautelar do acusado JOSE CARLOS DA CRUZ RIBEIRO, já qualificado nos 

autos.Outrossim, INDEFIRO o pedido acostado à fl. 594, vez que o feito 

observa regras processuais e o acusado DAYGORO JOÃO DE ARRUDA 

será interrogado nos termos do artigo 187 e seg. do Código de Processo 

Penal.No mais, aguarde-se a realização da audiência 

designada.Intimem-se.Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123310 Nr: 126-28.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Fernandes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 123310

DECISÃO

Vistos, etc.

AUTORIZO a visita da criança MARIA JÚLIA MEDEIROS FERNANDES 

acompanhada de sua avó, NEELI FERNANDES DA SILVA, para o 

segregado ALESSANDRO FERNANDES SAMPAIO, nos mesmos dias que 

os outros presos têm o direito de visitas, com base no artigo 41, inciso X, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 91 de 819



da LEP e artigo 19, §4º, do ECA.

 Intimem-se.

 Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111017 Nr: 3186-77.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Inocencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio Araujo de Souza - 

OAB:13599, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Código n. 111017

DECISÃO

Vistos etc.

Ante o teor do ofício nº. 10323 (fl. 1240), determino a remessa da 

presente execução penal à Comarca de Cuiabá/MT, com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 22 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83048 Nr: 1905-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Oliveira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS AUTOS Nº 1905-62.2011.811.0005 - 

CÓDIGO 83048

 ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

RÉU(S): Isaias Oliveira Nascimento

INTIMANDO: Indiciado: ISAIAS OLIVEIRA NASCIMENTO Filiação: Lidio 

Ramalho do Nascimento e Mereciana Oliveira do Nascimento, data de 

nascimento: 06/09/1983, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

solteiro(a), lavrador, Endereço: Assentamento amento Gleba Caete Lote 

136 - Sítio Tamapuã, Bairro: Zona Rural, Cidade: Diamantino-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO INDICIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da R. SENTENÇA proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código n. 83048 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de inquérito 

policial instaurado para apuração da prática do delito previsto no artigo 

155, caput, do Código Penal, praticado, em tese, pelo indiciado ISAIAS 

OLIVEIRA NASCIMENTO. Conforme consta nos autos, o crime teria 

ocorrido em 19 de março de 2011. A representante do Ministério Público 

pugnou pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente 

extinção da punibilidade do indiciado, com fulcro no artigo 109, inciso IV, 

do Código Penal, e posterior arquivamento do presente caderno 

investigativo. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. A persecução penal e 

a pretensão punitiva do Estado não se eternizam no tempo, determinando 

a lei prazos para que sejam exercidos, após os quais se extingue o direito 

estatal de punir. No caso em epígrafe, com acerto manifestou-se o 

Ministério Público. Isso porque justiça que tarda é justiça falha, pois ao 

contrário de estabelecer a paz social, desestrutura a vivência 

indivíduo-familiar, sacudindo e inexoravelmente abalando o que o tempo, 

embora sacrificando o princípio da legalidade penal, acomodou, mesmo 

sendo a proteção constitucional do bem jurídico lesado indiscutível. Certo é 

que o Direito não socorre aqueles que permanecem inertes, nem mesmo o 

Estado. Verifica-se dos autos que da data em que teria sido praticado o 

crime até o presente momento, ocorreu um transcurso temporal de mais de 

07 anos, não havendo causa interruptiva da prescrição. Para a análise do 

caso concreto, há que se observar que a infração penal mais grave é a 

prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, onde prevê a pena máxima 

cominada em 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo a pretensão 

punitiva do Estado no prazo de 08 (oito) anos, conforme os ditames do art. 

109, inciso IV do Código Penal. Assim revela-se inquestionável, a 

prescrição pretensão punitiva vez que, sendo aplicado o prazo 

prescricional percebo que já transcorreram mais de 08 (oito) anos. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ISAIAS OLIVEIRA 

NASCIMENTO, relativamente ao presente caso, em virtude da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV, ambos 

do Código Penal. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Cientifique-se o Ministério Público, a Delegacia de Polícia e o investigado. 

Às providências. Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Patrícia Ferreira Vargas, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126480 Nr: 1419-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins da Silva, Milton do Carmo 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Roberto Ziliani - 

OAB:MT/ 644

 Código n. 126480

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o caráter prioritário dos feitos eleitorais conforme dispõe o 

art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 23.555 do TSE, bem como 

considerando que o período de registro das candidaturas já se iniciou, e 

havendo necessidade de priorizar processos eleitorais em razão da 

proximidade da realização das Eleições 2018, na condição de Juiz da 7ª 

Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno audiência para o 

dia 11 de dezembro de 2018, às 15h45min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131832 Nr: 3607-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niedson Lara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Sheila Gomes Carvalho - OAB:20415-0

 Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a 

NIEDSON LARA DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares, consoante os artigos 316 e 319, ambos do CPP: I – 

Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de Diamantino/MT, para 

justificar suas atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca sem 

autorização judicial; III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

de comprovante de endereço atualizado; IV – Manter o comprovante de 

residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato; 

V - Proibição de aproximar-se da ofendida, dos seus familiares e das 

testemunhas a distância inferior a 100 (cem) metros; VI - Proibição de 

entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; VII- Proibição de frequentar a residência e 

local de trabalho da ofendida, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, conforme determinado nos autos da medida protetiva 

nº. 3609-66.2018.811.0005- Cód. 131833. A presente decisão serve como 

ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado NIEDSON LARA DA SILVA, 

seja colocado imediatamente em liberdade, SALVO se por outro motivo 

estiver preso. Outrossim, serve como termo de compromisso, constando 

as medidas cautelares acima aplicadas. Intimem-se o acusado e a vítima. 

Cientifique-se o Ministério Público, ao Advogado Constituído. A presente 
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decisão serve como mandado de intimação. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 2668-92.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joaquim Givago dos Santos, Paulino João 

da Costa, Gentil Elias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Sergio de Almeida - 

OAB:4214/MT, Antonio Sergio de Almeida Filho - OAB:13548 MT, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:20055

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado Paulino João da Costa, para, no 

prazo legal, apresentar as Razões do Recurso de Apelação interposto 

pelo réu, conforme termo de fls. 648vº.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106650 Nr: 1033-71.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Paulo de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 18 de julho de 2018, às 14h00min.

Código n. 106650

Autos n. 1033-71.2016.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Nilton Paulo de Lara

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; a representante da Defensoria 

Pública, Dra. Claudineia Santos de Queiroz; o denunciado Nilton Paulo de 

Lara e as testemunhas Joel Souza Silva, Marivaldo Barros de Oliveira e 

Joacil de Almeida.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

inquirição da testemunha Marivaldo Barros de oliveira, cujo ato foi 

devidamente registrado em sistema de áudio e vídeo. Ausente o 

denunciado. O Ministério Público insiste na inquirição das testemunhas Joel 

Souza Silva (PM) e Joacil de Almeida. Registre-se que a gravação 

observou o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Ante a ausência injustificada, decreto a revelia do réu Nilton 

Paulo de Lara, nos termos do art. 367 do CPP. Designo audiência de 

continuação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h00, para fins de 

inquirição das testemunhas Joel Souza Silva (PM) e Joacil de Almeida. 

Expeça-se mandado de condução coercitiva em face de Joacil de Almeida. 

Intime-se pessoalmente Joel Souza Silva (PM). Às providências. NADA 

MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata 

por mim redigida e saem intimados, _________ Katiele Carriel, Assessora 

de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotora de Justiça

Claudineia Santos de Queiroz

 Defensora Pública

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 131457 Nr: 3486-68.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jacilda de Siqueira Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Braguin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designe a Sra. Gestora audiência preliminar, conforme disponibilidade de 

pauta, que deverá ser presidida pelo Sr. Conciliador, na forma prevista no 

artigo 73 da Lei nº. 9.099/95.

Intimem-se a querelante e a querelada.

Cientifique-se a infratora, que deverá comparecer junto com advogado e, 

caso não possa constituir um, nomeio desde já o Dr. Defensor Público 

para defender-lhe os interesses, devendo ser notificado para que tome 

conhecimento da nomeação.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, vez que a 

tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, não é 

condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. 

inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Pontue-se que 

não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que as pendências 

financeiras em nome da autora são posteriores à então debatida, 

considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal situação 

não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisada a questão 

preliminar, passo ao exame do mérito. Compulsando os autos verifica-se 

que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento 

assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a ausência de 

pagamento ou renegociação de débitos. Assim, insta registrar, que 

incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o 

que não feito. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê 

nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do 

pedido para ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da dívida negativada, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida no valor de 

R$ 454,75 e exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. No que 

tange ao pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral ocorre 

na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes 

da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 
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órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), 

pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos 

no valor de R$ 454,75; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao 

mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de agosto 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 03 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIEDA LUCINDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/01/2019 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CELESTINO SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/01/2019 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAI TEREZIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVADINEI DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CHAVES DOS PASSOS (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/03/2019 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011010-87.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 16499014

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010959-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDE JOSE DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 16507209

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GERALDINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 15002546

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000434-47.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011017-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 16171553

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIMARA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido JOSE BENEDITO para 

responder o recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001516-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001516-50.2017.8.11.0005. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO Vistos, etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 23 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE GUSMAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 
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1000140-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ZULEIDE GUSMAO DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001120-73.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NILTON CESAR SILVESTRE 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001125-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADILSON ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012536-26.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERSIVO PEREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012536-26.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: ERSIVO PEREIRA RAMOS 

EXECUTADO: CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que informe o CPF da parte executada a vim de 

viabilizar a realização do bloqueio online, no prazo de 05 dias. Após, 

conclusos para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010826-34.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MANTOVANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010826-34.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MARTA MANTOVANI DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a existência de valores vinculados ao 

processo. Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001294-82.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DIMA PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SIMIAO BOABAID REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000110-91.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CRISTINA SIMIAO 

BOABAID REGIS REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos etc. Considerando que o acordo de id. 

16127831 está assinado somente pela patrona da parte autora, bem como 

o fato de que foi juntado por esta, intime-se a parte executada através do 

seu patrono, para que no prazo de 05 dias manifeste-se sobre o mesmo. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000448-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000448-65.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

informação do próprio exequente de erro no cálculo apresentado em 

razão de diferença no índice de atualização, remeta-se os autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para a elaboração do cálculo correto. Com o aporte do cálculo nos autos, 

intime-se a arte exequente para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012615-05.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO(A))

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MASSEROLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012615-05.2011.8.11.0005. REQUERENTE: SATIL ANASTACIO FERREIRA 

REQUERIDO: VALDIR MASSEROLA Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada quanto ao pedido do exequente, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001439-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001439-07.2018.8.11.0005. REQUERENTE: UTILMAQ MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: ISAC DA SILVA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a 

Comarca de origem, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às 

providências. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001240-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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P. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o procurador da promovente para querendo impugnar a 

contestação no prazo.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011024-71.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FREITAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 16151126

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-86.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010150-86.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIA MACEDO DA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. I. Não há que 

se falar em erro material na certidão de id. 11535381, uma vez que se 

refere a sentença que decidiu os embargos e a impugnação aos 

embargos que a exequente alega que não foram apreciados. II. Tendo em 

vista a sentença de id. 9860793, que reconheceu o cumprimento integral 

da obrigação e a inexigibilidade do débito referente à multa de 10%, o valor 

bloqueado nos autos deve ser liberado em favor da parte executada. III. 

Assim, libere-se o saldo bloqueado via BACENJUD mediante alvará de 

levantamento em favor da parte executada. IV. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de novembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-81.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERROU DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOKVA ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010808-81.2010.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO SERROU DE SOUZA 

REQUERIDO: MOKVA ENGENHARIA Vistos, etc. Considerando que o tanto 

o bloqueio pelo sistema BACENJUD como a pesquisa RENAJUD restaram 

infrutíferas, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000222-26.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AUGUSTO FELIPE DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA - EPP Vistos, etc. A parte reclamada formula pedido de 

reconsideração da sentença que julgou extinto o feito com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Primeiramente, cumpre assinalar que 

por ausência de previsão legal, é incabível o presente pedido de 

reconsideração da sentença que julgou extinto o feito. Além do mais, o 

autor teve o prazo de 05 dias antes da disponibilização da sentença nos 

autos para juntar a justificativa de ausência à audiência, o que só fez 

após a sentença, sendo certo que se houve inconsistência no sistema PJE 

durante esses 05 dias, necessário se faz a emissão de certidão de 

indisponibilidade a fim de comprovar tal fato nos autos. Assim, pelas 

razões acima expostas deixo de analisar o pedido de reconsideração, 

devendo o autor socorrer-se a via recursal cabível, se tempestivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010485-37.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010485-37.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSENIL DOS SANTOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Tendo em vista que a parte exequente 

concorda com os cálculos de liquidação de sentença apresentado pela 

parte executada, EXPEÇA-SE certidão de crédito no valor de R$13.156,63, 

promovendo sua entrega ao exequente, para habilitação junto ao Juízo da 

recuperação judicial. Após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 
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8010300-28.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA 

SILVA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-61.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012307-61.2014.8.11.0005. REQUERENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GENELICE FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000712-48.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GENELICE FERREIRA AMORIM 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013279-65.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. KAUFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARINA ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA OAB - SP0183463S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8013279-65.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: D. M. KAUFMANN - ME 

EXECUTADO: BELARINA ALIMENTOS S/A Vistos, etc. Considerando a 

concordância da parte exequente com o valor pago pelo executado (id. n. 

16275825), liberem-se os valores depositados mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. 

Diamantino, 23 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-57.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010656-57.2015.8.11.0005. REQUERENTE: DAYANA PEREIRA DE 

MORAES REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 23 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000151-24.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE RENATO CABRAL 
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EXECUTADO: LUZIANETE RODRIGUES Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Considerando que a transação foi estipulada em diversas 

prestações e a existência de obrigações futuras, permaneçam os autos 

na secretaria até o final do prazo do cumprimento da obrigação. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 23 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000863-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000863-48.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIA MATILDE DIAS 

EXECUTADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000571-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000571-63.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 

de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-52.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L C CAMPOS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SOUZA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010829-52.2013.8.11.0005. REQUERENTE: L C CAMPOS CONFECCOES - 

ME REQUERIDO: ELIZANGELA SOUZA DE ARAUJO Vistos etc. Em análise 

dos autos, verifica-se que as buscas de bens do executado pelos 

sistemas do TJMT restaram infrutíferas. Não, obstante, observa-se que o 

processo tramita desde 2013 sem que o exequente tivesse encontrado 

bens do executado saldar a dívida, o que demonstra que provavelmente o 

executado não possui bens. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CHINOTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010242-25.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JOSE ROBERTO CHINOTI 

Vistos etc. Em análise dos autos, verifica-se que as buscas de bens do 

executado pelos sistemas do TJMT restaram infrutíferas, o que demonstra 

que provavelmente o executado não possui bens. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem 

honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 26 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEO MONTEIRO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO PASCHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000317-56.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEO MONTEIRO MAIA 

REQUERIDO: CIRO PASCHE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O feito possibilita o abreviamento de 

rito com julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais interposta pelo autor, alegando, em síntese, que no dia 14 de março 

de 2018, o requerido, em resposta a manifestação do requerente em uma 
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publicação de cunho político do Sr. Wiran da Silva, publicou comentário 

injurioso a seu respeito, com os seguintes dizeres: “Leo vc e um filho da 

puta, coxinha retardado da punheta”. Narra que a injúria proferida pelo réu 

ocorreu na rede social facebook, e que se sentiu imensamente abalado 

com as ofensas proferidas, principalmente porque a ofensa também foi 

referente a sua mãe, requerendo, com a presente ação, a condenação do 

requerido em indenização por danos morais decorrente do abalo à sua 

honra e dignidade. O requerido, por sua vez, contestou afirmando estar 

arrependido de sua manifestação, informando possuir vontade de se 

retratar em relação às palavras lançadas ao autor. Primeiramente, 

verifica-se que por ocasião da audiência de conciliação (id. 15196963) a 

parte autora pugnou pela aplicação da revelia ao requerido, uma vez que 

embora devidamente intimado para a audiência de conciliação, não se 

dignou em comparecer àquela assentada. É de se anotar que, in casu, 

aplica-se a regra prevista no artigo 20 da Lei 9.099/95, uma vez que em 

consulta a carta precatória sob o nº 1000925-13.2018.8.11.0051, 

distribuída no juizado da Comarca de Campo Verde, verifica-se que o réu 

foi devidamente intimado para a conciliação, contudo, não compareceu e 

só apresentou justificativa na peça contestatória, de modo que é certa a 

aplicação da revelia. Por esta razão, decreto a revelia do reclamado, 

entretanto, a “caraterização de revelia não induz a uma presunção 

absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a 

análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas 

as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.” (STJ, 

AgRg no AREsp 450.729./MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJE 28/05/2014). Pois bem. A 

Constituição Federal, mais especificadamente no seu art. 5º, inciso IV, 

prevê o direito à manifestação do livre pensamento, porém, nos incisos V 

e X, estabelece o dever de reparação dos danos dela advindos quando 

estes violarem o direito à honra de outrem. Examinando o conteúdo da 

postagem efetuada pelo reclamado, percebe-se que há clara imputação 

ofensiva a atingir o autor, expondo-lhe à situação constrangedora, com o 

seguinte conteúdo: “Leo vc e um filho da puta, coxinha retardado da 

punheta”. Referida postagem, além de conter afirmações ofensivas que 

atingem atributos da personalidade do autor, também se referem à de sua 

genitora. Sabe-se que comentários desta espécie são de caráter público e 

possuem alcance mundial, se tornando extremamente prejudiciais às 

pessoas que possuem a honra e a imagem violadas através das redes 

sociais. Diante desses fatos e do teor da mensagem publicada pelo 

requerido, entendo que houve ofensa à moral e ao nome do reclamante, 

pois as palavras proferidas pelo réu levou a vítima a sentir-se humilhada, 

fato que foge ao normal, às situações de civilidade e urbanidade que 

regem a vida em sociedade. Portanto, feridos direitos da personalidade da 

parte autora, principalmente sua dignidade, cabível a indenização pelo 

abalo moral sofrido, nos termos do artigo 5, X da Constituição Federal. 

Além disso, presentes o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, 

circunstâncias que balizam o direito à reparação civil, nos moldes 

descritos nos artigos 186 e 187 ambos do Código Civil. Desta forma, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Por fim, em que pese a contestação do autor no sentido de que se 

arrependeu de sua manifestação e que desejava se retratar em relação 

às palavras lançadas contra o autor, verifica-se que este sequer 

comprovou nos autos que excluiu o comentário que realizou, sendo certo 

que por se tratar de comentário efetuado na postagem de terceiro que não 

do autor, a exclusão do mesmo só era possível através do reclamado e do 

dono do perfil, Sr. Wiran, não havendo nada nos autos comprovando que 

houve a exclusão da publicação da rede. Posto isso, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: CONDENAR 

o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% 

(um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197590 Nr: 7578-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMCLDTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:, LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3934

 Considerando a decisão lançada no evento anterior, intimo a sindicada 

por intermédio de seus advogados, para as seguintes providências:

2) Considerando que a Sindicada solicitou, às fls. 144, “e” prazo para 

juntada de justificativas de faltas, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias 

para tal providência.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005070-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico, por determinação verbal da Juíza de Direito Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado, que a audiência anteriormente designada foi 

redesignada para o dia 20/02/2019, às 16h00min, no Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005206-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. (REQUERIDO)

 

Certifico, por determinação verbal da Juíza de Direito Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado, que a audiência anteriormente designada foi 

redesignada para o dia 20/02/2019, às 15h30min, no Edifício do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006211-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIOMAX PAES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006211-14.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Trata-se de ação de exoneração de alimentos, em que o autor 

postula a concessão de liminar para o sobrestamento do desconto em 

folha de pagamento junto ao Estado do Mato Grosso. Nota-se que em 

acordo realizado no ano de 2005, fixaram-se alimentos na proporção de 

83,33% do salário mínimo, além no pagamento do plano de saúde ao 

requerido Andiomax, que na época contava com 7 anos de idade. Friso 

que no âmbito das ações revisionais e de exoneração de alimentos faz-se 

a avaliação das eventuais alterações das possibilidades do alimentante e 

necessidades do alimentado para aferir a readequação ou a extinção da 

obrigação. Quanto à liminar, ressalto o teor do art. 300, do CPC: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. [...] § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Ressalto que, em que 

pese a maioridade, por si só, não ser capaz de implicar, de plano, a 

exoneração alimentícia, cada caso deve ser analisado conforme suas 

singularidades. In casu, denota-se que Andiomax completou a maioridade 

e, aliás, se encontra atualmente com 21 anos de idade. Nada consta de 

desfavorável quanto ao estado de saúde do requerido e há indícios de 

que esteja trabalhando, possuindo, inclusive, um ajudante (ID 15274763 - 

Pág. 8 e 9) Dos documentos carreados ao processo, verifico que, à 

princípio, o demandado cessou seus estudos sem concluir o ensino médio 

(ID 15274763 - Pág. 5 a 7), apresentando-se plausível a pretensão do 

autor. De outro lado, o autor conta com 63 anos de idade, sendo, portanto, 

idoso nos termos do art. 1º, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 

Além disso, é acometido por diabetes tipo II e sofre de tumoração 

depressível, consoante documentos médico de ID 15274763 - Pág. 13 a 

16. Dentre as despesas do autor, vislumbro que reside em imóvel alugado, 

possui despesas significativas com medicamentos (ID 15274763, p. 

20/23). Outrossim, segundo o seu holerite, no mês de agosto de 2018, 

após descontos bancários de cartão de crédito e de consignação, imposto 

de renda, pensão alimentícia e contribuição previdenciária, recebeu 

apenas R$ 718,22 de remuneração (ID 15274763 - Pág. 18), cujo valor 

deveria servir ao seu sustento. Todavia, nas condições acima elencadas, 

entendo que o valor pode ser de fato insuficiente ao seu próprio sustento. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA 

MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA DAS NECESSIDADES 

ALIMENTARES. Após a maioridade civil, apesar de não ser, por si só, 

motivo de exoneração da obrigação alimentar, passa a ser dever do 

alimentado provar que ainda necessita dos alimentos, pois a necessidade 

deixa de ser presumida. Caso em que a ré/alimentada encontra-se com 20 

anos de idade, não trabalha e não demonstra efetivamente a sua alegada 

intenção de continuar estudando. Nesse passo, é de rigor a manutenção 

da sentença que exonerou a obrigação alimentar do autor/alimentante. 

NEGARAM PROVIMENTO. (TJ-RS - AC: 70076658731 RS, Relator: Rui 

Portanova, Data de Julgamento: 19/07/2018, Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/07/2018) Com efeito, diante dos 

documentos carreados à inicial, entendo que o autor logrou êxito em 

demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, razão pela qual defiro a liminar pleiteada. 

Oficie-se. Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo 

a celeridade e a economia processual, bem como a solução pacífica da 

demanda, designe-se audiência de mediação junto ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se o requerido. 

Ciência às partes. Serve cópia da presente como Mandado, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000284-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. G. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. A. (RÉU)

A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

 

Termo de audiência realizada nos autos de cód.158985, no qual se 

designou audiência de conciliação/ instrução/ julgamento para o presente 

feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121087 Nr: 3584-30.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHR, DIH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de alimentos, onde o requerido, 

devidamente citado manteve-se inerte, sendo decretada a sua prisão civil 

às fls.80/81.

Outrossim, às fls.89/91 as partes entabularam acordo como forma de por 

fim a referida execução, todavia, o devedor pagou apenas a entrada do 

parcelamento acordado, ao que tudo indica o mesmo apenas pretendia ser 

posto em liberdade, para após, cessar com o referido pagamento.

Em seguida, a Defensoria Pública postulou pelo vencimento antecipado do 

valor acordado, bem como para que fosse decretada novamente a prisão 

civil do executado. O Ministério Público foi favorável ao pedido.

 A respeito da possibilidade de prisão do executado quanto aos alimentos 

que se venceram ao longo do processo, verifico que a lei processual civil 

é clara. Destaco o art. 528, § 3º e 7o, do CPC:

§ 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§7o. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Ressalto que o STJ assim sumulou a possiblidade de prisão do devedor de 

alimentos:

Súmula. 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

A jurisprudência, por sua vez, acompanha legislação, conforme segue:

HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO 

QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. SÚMULA N. 309/STJ. 1. Contra decisão monocrática de relator 

que indefere liminarmente habeas corpus, cabe recurso de agravo dirigido 

ao colegiado da própria Corte. 2. É legítima a prisão civil por débito 

alimentar quando a cobrança se refere às três últimas parcelas em atraso, 

anteriores à citação, e às que lhe são subsequentes - Súmula n. 309/STJ. 

3. Recurso ordinário não conhecido. (STJ - RHC: 43328 AM 

2013/0401277-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/02/2014)

Feitas estas considerações, verifico que a prisão é medida que se impõe.

 Assim, com fundamento no art. 528, §§ 1º a 7º, CPC, do CPC, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado Eriberto Miguel Reinke pelo prazo de trinta 

dias ou até o pagamento do débito atualizado às f. 100.

 EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO, observando-se o 

endereço de fls.102.

Ciência à exequente.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Primavera do Leste/MT, 23/11/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 35037 Nr: 3085-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DENARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVIA MARIA FARIAS COLOGNESE DENARDI- 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, cumpridas as formalidades legais e expedida a 

documentação pertinente, nos termos do §2º do art. 659, do CPC, 

intime-se o fisco e arquivem-se os autos, conforme determinado na 

sentença de f. 192.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste-MT, 

23/11/2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 3765-70.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJRDS, JERS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido não foi localizado no endereço indicado nos 

autos, conforme se vê às fls. 106.

Desta forma, impulsiono os autos intimando o d. advogado do requerente 

para manifestação, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169815 Nr: 5140-62.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDS, CDDS, CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, 

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 169815

Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fl. 50, formulado pela requerente, 

ratificado pelo Ministério Público (fls. 52), JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152905 Nr: 5774-92.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 152905

Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, da manifestação da Defensoria Pública às fls.65 e do Ministério 

Publico às fls.66v JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

determinando seu arquivamento com as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003652-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO PEDRO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVER AMORIM PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA DISTRIBUIR A CARTA PRECATÓRIA 

DO ID 1466198 E PO´S COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA MESMA NOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (EXECUTADO)

EDSON DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000453-88.2017.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Wendell Oliveira Castro Executados: Edson de Souza, Alcido 

Nilson e Maria Aparecida N. Lima Vistos etc. Intime-se a parte executada 

sobre a constrição bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). Cumpra-se 

integralmente a determinação judicial derradeira. Em seguida, cientifique-se 

a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de penhora 

online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de penhora 

em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Às providências. Primavera do 

Leste (MT), 24 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA DISTRIBUIR A CARTA PRECATÓRIA 

DO ID 16091600. E APOS COMPROVAR A SUA DISTRIBUIÇÃO NOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005925-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E ELETRICAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão NÚMERO DO PROCESSO: 
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1005925-36.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: REQUERENTE: FUNDACAO 

DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP PARTE RÉ E QUALIFICAÇÃO: Nome: 

ARAGUAIA SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E ELETRICAS LTDA 

- ME Endereço: PIRACICABA, 977, APT: 06;, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos para 

entregar/desentranhar o mandado do ID . O mesmo deverá ser cumprido 

no seguinte endereço: Nome: ARAGUAIA SERVICOS DE MONTAGENS 

MECANICAS E ELETRICAS LTDA - ME Endereço: PIRACICABA, 977, APT: 

06;, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ZONA 01 - 

JUSTÇA GRATUITA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO PAIVA (EXECUTADO)

APARECIDO PAIVA (EXECUTADO)

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora para depositar a importância de 

R$ 175,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, para o pagamento do 

mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002638-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora para depositar a importância de 

R$ 1.400,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, para o pagamento do 

mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006340-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006340-19.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS RÉU: BANCO PAN S.A. O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124917 Nr: 7482-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Processo nº 94-93.1996.811.0037 (Código 8000)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Antônio Carlos Mandu da Silva Executado: Banco Bradesco 

S/A

Vistos etc.

Mantenho a decisão objurgada, pelos seus lídimos fundamentos.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.468/469).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 378-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS NERI CECCHET - 

OAB:GO 25.276-A, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, THIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA 

COSTA - OAB:13633

 Processo nº 378-13.2010.811.0037 (Código 68030)

Ação Ordinária de Prestação de Contas

 Requerente: Onofre Dal Piva

Requerido: Espólio de Antoninho Ravanello

Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga, 

nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 2634-36.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIO DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 Processo nº 2634-36.2004.811.0037 (Código 30366)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Marcio de Luca

 Executada: Petroluz Diesel Ltda

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença proposta por Marcio de 

Luca em face de Petroluz Diesel Ltda, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls. 824).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, consoante pactuado.

Levante-se eventual medida restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131266 Nr: 3794-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CNDE - CENTRAL NACIONAL DE 

DIREITOS DE EXECUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT/9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B/MT

 Processo nº 3794-47.2014.811.0037 (Código 131266)

Ação de Consignação em Pagamento

 Requerente: Sindicato Rural de Primavera do Leste - MT

Requerido: ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

Litisconsórcio: Cnde – Central Nacional de Direitos de Execução

 Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Sindicato 

Rural de Primavera em face de ECAD – Escritório Central de Arrecadação 

e Distribuição e Cnde – Central Nacional de Direitos de Execução, 

qualificadas nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção processual, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (fls.212/215).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuados (fls. 212/215).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69255 Nr: 1563-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FIUZA KREMER, PEDRO VARGAS 

GROEFF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Processo nº 1563-86.2010.811.0037 (Código 69255)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: João Carlos Fiuza Kremer e Outro

 Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará da verba incontroversa, depositada 

espontaneamente pelo devedor, na forma postulada (fls.677), mediante 

prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial derradeira (fls.657).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 48995 Nr: 4424-50.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A/MS, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPEZ - OAB:MT 

11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4424-50.2007.811.0037 (Código 48995)

Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária convertida em 

Execução

 Requerente: Banco Finasa S/A

 Requerido: Ana Paula Coutinho

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária 

convertida em Execução proposta por Banco Finasa S/A em face de Ana 

Paula Coutinho, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.123).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, a teor do disposto 

no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Levante-se eventual medida restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

3ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006422-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE SOUSA LINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006761-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006762-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006754-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006798-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HUMBERTO MARTINS REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006785-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAMIR FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006794-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE BRITO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006778-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURRANI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006788-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES DORNELAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WYLKER CHAVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002689-13.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: JULIANO WYLKER CHAVES Vistos. Defiro o requerimento 

de penhora on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro o pedido de 

busca de bens através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a 

fim de se buscar eventuais bens em nome do executado, utilizando-se o 

sistema INFOJUD. Com a juntada aos autos cópia das declarações de 

imposto de renda do executado, vista dos autos a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Importante 

consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD. Consigno, no entanto, que a restrição 

incluída deverá ser de transferência, visto que, o bloqueio de circulação 

consiste em medida gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no 

caso concreto, o envolvimento de legislação administrativa de trânsito, 

ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à 

segurança pública, situações estas excepcionais, as quais não verifico no 

presente caso. Neste sentido, cita-se jurisprudência: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 03/07/2015). Considere-se ainda que, a restrição de 

transferência consiste meio hábil à garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem, e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros. Registre-se que, o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido, se verificada a alteração do 

contexto fático, e ficando comprovado que o bloqueio de transferência 

não se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do executado, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC 

para negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Restando 

negativas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006221-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

VILSON MIEZERSKI (RÉU)

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre aos Embargos Monitórios , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006469-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MESQUITA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004808-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001046-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GARCIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001252-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 
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DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS (EXECUTADO)

RONALDO REZENDE BELTRAMI & CIA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

TELMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça , apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, sob pena de extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000817-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSA M GUZZI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000817-60.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADA: IDELSA M GUZZI Vistos. Defiro o requerimento de penhora 

on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se 

a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em 

nome do executado, utilizando-se o sistema INFOJUD. Com a juntada aos 

autos cópia das declarações de imposto de renda da executada, vista dos 

autos a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Importante consignar que o feito deverá tramitar sob 

segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação 

do feito. Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos 

veículos, eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD. 

Consigno, no entanto, que a restrição incluída deverá ser de 

transferência, visto que, o bloqueio de circulação consiste em medida 

gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no caso concreto, o 

envolvimento de legislação administrativa de trânsito, ilícitos penais, 

litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à segurança pública, 

situações estas excepcionais, as quais não verifico no presente caso. 

Neste sentido, cita-se jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 03/07/2015). Considere-se ainda que, a restrição de 

transferência consiste meio hábil a garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem, e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros. Registre-se que, o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido, se verificada a alteração do 

contexto fático, e ficando comprovado que o bloqueio de transferência 

não se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC 

para negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Restando 

negativas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 25 

de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALEX OLING BARBOSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 dias informar em qual endereço deverá ser cumprido o mandado de 

citação, uma vez que foram encontrados vários endereços na busca 

realizada pelo Juízo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001396-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE JUSTINA GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de intimação da 

sentença , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001849-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO TONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001449-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO WETEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 4 4 9 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AUTO GUINCHO 

WETEL LTDA - ME Vistos. Defiro o requerimento de busca de endereço 

através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Realizadas as 

diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o mandado. 

Resultando negativa a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

ANTONIO CESAR CAMINHAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004687-16.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: NELIO ALEXANDRE 

SAMUELSSON EXECUTADO: CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - 

ME, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, ANTONIO CESAR CAMINHAS 

Vistos. Indefiro, por ora, os pedidos de ID 14268925, uma vez que os 

executados não foram devidamente citados. Sem prejuízo, defiro o pedido 

de busca de endereço do executado ANTONIO CESAR CAMINHAS nos 

sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL. Realizadas as 

diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o mandado. 

Assim, proceda-se a intimação da parte exequente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RODRIGUES DE AQUINO (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , sob pena de 

extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005941-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003380-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SCHILLING BERNARDES (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002186-89.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO BERNARDES, 

MARLI SCHILLING BERNARDES RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 

Defiro o pedido de ID nº 14023744. Proceda-se a secretaria aos atos 

necessários para a liberação dos valores depositados em favor do 

advogado, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, intime-se o requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002586-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 
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Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , sob pena de 

extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002259-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000281-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CRISTINA GOMM (RÉU)

ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 16347103, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001533-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENILSON FRANCISCO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001533-53.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: AGENILSON 

FRANCISCO DIAS Vistos. Compulsando os autos, verifico que não foi 

possível efetuar a apreensão do bem, de modo que defiro o pedido de 

restrição do veículo via RENAJUD. Outrossim, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de 

restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, 

no escopo de efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a 

notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a 

mora do devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o 

exposto, defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado na 

exordial, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de 

se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004837-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANY MARIA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA - ME (EXECUTADO)

ADAILTON FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004733-05.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E 

SERIGRAFIA - ME, ADAILTON FERREIRA Vistos. Defiro o pedido de ID 

15021230. Proceda-se a busca do endereço dos executados, através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações e 

expeçam-se os ofícios necessários. Realizadas as diligências, sendo 

encontrado novo endereço proceda-se a tentativa de citação. Resultando 

negativa a diligência, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004816-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004816-21.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA Vistos. Defiro o 

requerimento de penhora on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do 
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Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro ainda o pedido 

de busca de bens através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências 

a fim de se buscar eventuais bens em nome da executada, utilizando-se o 

Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda da executada, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito. Realizadas 

as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que 

lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANE CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente datas as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas por Edital. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005514-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005514-27.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: J A S TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. 

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Realizadas as diligências, sendo 

encontrado novo endereço expeça-se o mandado. Resultando negativa a 

diligência, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004331-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000654-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (RÉU)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000654-80.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES 

VIANA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO 

BRASIL S.A em face de JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, todos 

qualificados nos autos. As partes realizaram composição amigável e 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida, conforme ID nº 13265189. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 

procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

suspensão do feito até a liquidação final da dívida. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo 

direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Determino a suspensão do processo até 28/04/2028, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido. Custas e honorários advocatícios 

na forma do acordo. Após, certifique-se e concluso para sentença. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

08 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004887-23.2017.8.11.0037. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por ANDRESSA KARINE 

GIACOMINI contra PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos 

qualificados. Alega que, em 04/05/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id. 10295678/10295663). No Id. 

10320317, recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. 

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação, de requerimento 

administrativo e do laudo do IML. No mérito, alega a inexistência de prova 

do dano decorrente de acidente de trânsito e, ainda, impugna todos os 
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argumentos trazidos na inicial (Id. 11284005). No Id. 12183253, 

apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 14218828, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado nos Ids. 

15113512 e 15170324/15170432. É o relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo: Com relação 

à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência 

pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 

dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema de Seguro 

DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Da ausência de 

aomprovação de entrega da documentação e de requerimento 

administrativo A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. 

Verifico, no entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 10295671) 

cópia do requerimento administrativo. Quanto à validade do referido 

documento para constituir comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez 

que, o prévio ingresso na via administrativa não é condição para a 

propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, 

da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, 

inclusive, é o entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Da ausência do laudo do IML Arguiu, 

também, que a autora não apresentou toda a documentação indispensável 

à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º 

da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 
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Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo (Id. 14218828). 

Afastadas as preliminares suscitadas, passo a apreciação do mérito. Da 

Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega a 

requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com 

a Constituição Federal. No entanto, não há que se falar em 

inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, 

que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito jurisprudência: 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Da imprescindibilidade 

de produção de prova pericial e não comprovação do nexo causal: Aduz a 

requerida ser imprescindível a apresentação de laudo público, conclusivo 

da lesão, quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela 

autora em razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na 

Tabela de Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, 

verifico que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos 

autos (Id. 14218828), o qual atesta o grau de debilidade que a requerente 

está acometida. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação e que o 

boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O relatório de ocorrência 

do SAMU e prontuário de atendimento médico (Id. 10295678), que 

identificam a vítima e estão devidamente registrados no órgãos 

competentes, com assinatura do responsável, gozam de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). No Id. 10295678, consta relatório de ocorrência do SAMU e 

prontuário de atendimento médico, com horário e identificação da vítima. 

Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 

e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que 

as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as 

situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares 

sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório de ocorrência 

do SAMU, prontuário de atendimento e demais documento médicos (Id. 

10295678) e perícia médica (Id. 14218828). No caso dos autos, o laudo 

pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e 

o acidente narrado, que resultou em invalidez residual (10%) devido a 

lesão neurológica (100%). A lei não exige que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um documento 

específico; apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Inaplicabilidade da Teoria da Inversão do Ônus da Prova Sustenta 

que, não merece acolhimento da pretensão da parte autora para aplicação 

da Teoria do ônus da inversão da prova, tendo em vista que o Código de 

Processo Civil mantém a atual distribuição do ônus probatório ao autor 

quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito. No entanto, dispõe o §1º 

do artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 
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PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Assim, mostra-se impossível ou de difícil consecução à autora o 

pagamento dos honorários periciais, razão pela qual, viável a inversão do 

ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova. Da Impossibilidade da Incidência de Correção Monetária a Partir da 

MP 340/06: Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o 

quantum indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao 

salário mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o 

valor seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 

2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em 

R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, na data do acidente, incidindo juros moratórios desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT parte autora ANDRESSA KARINE GIACOMINI, no 

valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), acrescido de 

juros moratórios desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária, de acordo com o INPC, da indenização por morte ou invalidez a 

partir do evento danoso. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com 

o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito,com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a juntada da matrícula do imóvel 7.715, bem como comprovar 

o pagamento da certidão de registro de penhora, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110566 Nr: 8985-78.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MARTINS LEÃO COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.350, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140999 Nr: 178-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA ANDRADES DA SILVA - 

ESPÓLIO, SERLI ROSANGELA DA SILVA, CLEICI LUIZA ANDRADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B

 Visto em correição,

Considerando que foram infrutíferas as tentativas de citação da parte da 

parte executada, em busca no sistema judicial de informação 

(BACENJUD), localizou-se novo endereço, em anexo. Assim, determina-se 

que seja expedido novo mandado de citação.

Se infrutífera, defere-se o pedido de citação por edital, conforme disposto 

nos artigos 231 e 232, ambos, do Código de Processo Civil, com prazo de 

20(vinte) dias. Devendo o exequente efetivar a citação por edital.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em consonância com o artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeia-se como curador especial da parte requerida, a 

Defensoria Pública desta comarca.

Cientifique-se o curador, para no prazo legal se manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137893 Nr: 8943-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO FINO QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - 

OAB:OAB/PR 8.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248704/SP, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004964-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI APARECIDA MARCOLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004964-32.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CIRLEI APARECIDA MARCOLINO 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por CIRLEI 

APARECIDA MARCOLINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citado, 

o requerido ofereceu contestação no ID nº 11929623, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID nº 

13167237. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, pois os documentos juntados não corroboram o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Os artigos 48, §2º, 

e 143, ambos da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o labor rural deve ser 

relativo ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 

Cumpre salientar, contudo, que o Decreto nº 6.722/2008 alterou os artigos 

51, §1º, e 183 do RPS, que assim passaram a estabelecer: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (...) § 2º. Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.) “Art. 51. 

(...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado 

obrigatório do RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do 

inciso V do caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, 

conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de 

meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008). Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 

02 (duas) situações. A primeira, se no momento de preenchimento do 

requisito etário o segurado cumprir o período de carência exigido nesta 

mesma data, não há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

requerimento do benefício, caso este seja posterior à data do 

preenchimento dos requisitos. A segunda, se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Nesse sentido, decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assim dispôs: O 

segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando completar a 

idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade, momento em que 

poderá requerer seu benefício. A tese foi definida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso repetitivo e 

deverá orientar as demais instâncias da Justiça Federal em processos 

sobre o mesmo assunto. (Ministro Mauro Campbell. REsp 1354908. DJ. 

09.10.2015) (grifo não consta no original) . Nesse ponto, ainda que haja 

nos autos início de prova material, não restou comprovado que a parte 

requerente continuou no labor rural até o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a concessão do benefício. Não obstante, a comprovação da 

atividade rural deve ser feita com observância das regras inseridas nos 

artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos 

prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a 

baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 
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rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 

do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela 

Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela 

Lei 11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à 

Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização de produção 

rural; ou (redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007184-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS OAB - MT16327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. D. L. (IMPETRADO)

I. S. P. D. S. A. D. L. -. M. O. S. M. J. B. (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o exequente para providenciar o pagamento da diligência para 

cumprimento do Mandado de intimação na cidade de Santo Antônio do 

Leste-MT, recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Primavera do Leste, . Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002714-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA FELIX ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002714-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILMA FELIX ALVES DE 

ARAUJO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Primeiramente, INDEFIRO o pedido de ID n. 16573704, visto que o Perito 

nomeado informou que a paciente deverá ser avaliada por médico 

pisquiatra ou psicólogo, a fim de melhor elucidação. Desse modo, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, 

e-mail: pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 98129-8909, 

para a realização da perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados pelas partes. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002078-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GARCIA SARTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a Advogada da parte requerente sobre o desarquivamento dos 

autos, bem como intimando-a para que no prazo de 05(cinco) dias 

requeira o que entender de direito, consignando que decorrido o prazo, os 

autos serão encaminhas ao arquivo. Lidiane Memoria Campos Gestora da 

4ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175874 Nr: 8458-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, DENIVALDO GOMES DE ARRUDA, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23.546/0

 Processo nº: 8458-53.2016.811.0037 (Código 175874)

Vistos.

Proceda-se a citação do requerido ESTANIEL no endereço indicado à fl. 

236.

Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo do 

requerido ANTÔNIO para apresentar contestação, bem como sobre 

eventual manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 4293-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENE ALVES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4293-60.2016.811.0037 (Código 168123)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CIRENE ALVES 

VICENTE e outros em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 143, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 143.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4193 Nr: 279-63.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COML. MOVEIS E MAT. CONST. PRIMAVERA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 279-63.1998.811.0037 (Código 4193)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 264/267, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41033 Nr: 3490-29.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900

 Processo nº 3490-29.2006.811.0037 (Código 41033)

 Vistos.

Da análise dos autos verifico que o processo já foi sentenciado, restando 

prejudicada a análise do pedido de fls. 293/299.

Assim, intime-se a parte executada para apresentar as contrarrazões 

recursais e, após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, 

com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119696 Nr: 2134-52.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA E FUNILARIA PIANA LTDA, 

JULIANO PIANA, GELCIDI PIANA, NEIVA DA APARECIDA FERREIRA PIANA, 

LEONIR SILVESTRO PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099, ROMES JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Processo nº 2134-52.2013.811.0037 (Código 119696)

 Vistos.

Considerando a petição retro, oficie-se ao Departamento de Depósito 

Judicial para que informe sobre o pagamento dos alvarás, visto que 

consta no nosso sistema (SISCONDJ) como pago.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 135206 Nr: 6937-44.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, RENAN PHELIPE 

SANTOS VILELA - OAB:21.310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6937-44.2014.811.0037 (Código 135206)

 Vistos.

Intime-se a parte embargante para apresentar as contrarrazões recursais 

e, após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as 

nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4282 Nr: 45-86.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ORTOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WILERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - 

OAB:OAB/MT 3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426

 Processo nº: 45-86.1995.811.0037 (Código 4282)

Vistos.

 Defiro o pedido de transferência do valor bloqueado nos autos à fl. 203.

Assim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor bloqueado nos autos, em favor da parte exequente, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

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

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006463-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA ANDRADE LELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006463-51.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CAROLINE PEREIRA ANDRADE 

LELES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Expeça-se desde logo o alvará do 

valor incontroverso (R$ 3.000,00), observando, em caso de liberação a 

advogado (a), a existência de procuração com poderes especiais para 

receber valores em nome do constituinte. Certifique-se a respeito do 

depósito do saldo devedor remanescente ou o decurso do prazo. 

PRIMAVERA DO LESTE, 26 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR STANGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-21.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARILIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-81.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012154-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011331-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DAL POZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MANOEL DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000706-13.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUIM MANOEL DE 

ALMEIDA EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o 
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000279-45.2018.8.11.0037 

Promovente: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA Promovido: BANCO PAN 

S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em 

face da sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na 

inicial, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença de nenhum vício que justifique a 

oposição do presente Embargos de Declaração. O embargante alega não 

restou comprovado nos autos a responsabilidade do autor pela 

contratação dos empréstimos, além de alegar que o embargante não 

usufruiu dos valores dos empréstimos. Assim, requereu a modificação da 

sentença no sentido de não condenar o autor a devolução dos valores 

disponibilizados em sua conta. Ocorre que, independente do embargante 

ter ou não realizado os empréstimos, os valores foram disponibilizados em 

sua conta, conforme se pode observar pelos extratos juntados pelo 

próprio embargante nos Ids n° 11341577 e n°11341570, bem como pelos 

comprovantes juntados pelo banco réu. Assim, não se mostra prudente o 

autor se beneficiar de valores que lhe foram disponibilizados 

indevidamente, uma vez que se configuraria enriquecimento ilícito. 

Portanto, não vislumbro a existência de nenhum vício apontado pelo 

embargante, devendo a sentença permanecer como foi lavrada. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes dou provimento, por ausência de vícios na sentença, 

mantendo-a tal como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000572-15.2018.8.11.0037 

Promovente: GRIMALDA FERREIRA DA COSTA Promovido: CLARO S.A. 

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face da 

sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob a 

alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que a 

sentença é omissa no que a apreciação do pedido contraposto requerido 

em sede de contestação. De fato, analisando-se a sentença, constata-se 

que esta foi omissa quanto a apreciação do pedido contraposto realizado 

pela ré. Sendo assim, razão assiste à embargante, devendo a sentença 

prolatada ser modificada para incluir o seguinte: “Quanto ao pedido 

contraposto, tendo a ré comprovado a origem e a legalidade do débito, é 

cabível a condenação da autora ao pagamento do débito discutido. Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto: a. 

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira 

parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado 

(a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em 

multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor 

corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Condeno a parte autora ao pagamento do débito discutido na ação no 

valor de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), a reclamada, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença” Desta forma, acolho os presentes embargos, com efeito 

modificativo, para sanar a omissão quanto ao pedido contraposto 

realizado em sede de contestação. Publicado no PJE. Remeto para análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005034-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN DE ALCANTARA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005034-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTYAN DE ALCANTARA 

VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Trata-se da ação 

cível c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Cristyan de Alcantara Viana em face de Banco BradesCard S/A, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição 

inicial que o requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome no 

valor de R$168,70(...), vinculado ao contrato n°4283040729903000. A 

reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços através de 

notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a reclamada 
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manteve inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, pois não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$168,70(...), contrato 

n°4283040729903000, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Aviso de 

Recebimento (id. n°14253399), Notificação Extrajudicial (id. n°14253471), 

extrato do SCPC (id. n°14253378) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o requerente menciona que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida e também não sabia da existência das 

restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

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

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 11/12/2018, às 09h40min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Caso não haja 

tempo hábil para a citação e intimação da parte requerida, redesigne-se a 

audiência de conciliação. Serve a presente decisão de carta de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 22 de novembro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMAYA ESTEVEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004935-79.2017.8.11.0037 Reclamante: RAFAEL AMAYA ESTEVEZ 

Reclamada: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte autora, alegando que houve contradição na 

sentença proferida tendo em vista que consta na decisão que negou a 

admissibilidade do recurso interposto que seu protocolo ocorreu em 

08/03/2018, quando em verdade a data correta é 03/05/2018. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC Art. 1.022). Segundo Humberto Theodoro Junior: "Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se 

impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a 

um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio 

recursal" (Curso de Processo Civil, VOL.I). Analisando a decisão 

proferida, verifico que realmente houve erro material. Pelo exposto, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.009/95 e art. 1022 e ss do NCPC, 

CONHEÇO os presentes embargos de declaração, DOU-LHES 

PROVIMENTO para, retificar a decisão ora embargada que passará a ter a 

seguinte redação: “O recurso inominado é intempestivo. (...) o Recurso 

interposto somente no dia 03/05/2018.” Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. OUTROSSIM, 

A RECLAMADA DEPOSITOU, A TÍTULO DE PAGAMENTO, O VALOR DE R$ 

5.681,91 (...). O CREDOR INDICOU DADOS BANCÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO 

DO ALVARÁ. ASSIM, EXPEÇA-SE DE IMEDIATO O ALVARÁ CONFORME 

REQUERIDO PELO CREDOR (PARÁFRAFOS RELATIVOS À EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ ACRESCENTADOS PELO JUIZ TOGADO NO MOMENTO DA 

CONFERÊNCIA DA MINUTA). À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 22 

de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 22 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011519-82.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERBI LUIZ DE LUCAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H V S MUDANCAS, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011519-82.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: GERBI LUIZ DE LUCAS 

EXECUTADO: H V S MUDANCAS, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SANTANA MOREIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 
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1000244-85.2018.8.11.0037 Reclamante: OTICA POPULAR LTDA - ME 

Reclamada: ELAINE SANTANA MOREIRA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se a cobrança de nota promissórias emitida pela requerida. 

A nota promissória, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, conforme preceito insculpido 

no artigo 78, inciso I, do NCPC, cabendo à parte reclamada demonstrar a 

existência de vício de consentimento, ou outros motivos que justifiquem 

sua desconstituição. Por outro lado, considerando que o pagamento do 

título cambial se prova, em regra, mediante sua posse, pelo 

sacado/emitente, forçoso concluir que a posse do título de crédito, pela 

exequente, impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do 

direito representado pela cártula, presumível por força do princípio da 

cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada para comparecer na 

audiência e se defender, quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. 

Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos a respectiva cártula que não logrou êxito 

em compensa-la. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento da nota promissória anexada na exordial 

no valor total de R$ 1.355,00 O valor deve ser atualizado monetariamente 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A correção monetária pelo 

índice INPC incide desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros 

de mora a partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005186-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA FLAVIA FRANCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que o prazo para cumprimento da audiência 

designada para o dia 18/12/2018, às 7h40min restou exíguo, motivo pelo 

qual foi CANCELADA aludida audiência, na conformidade da decisão 

lançada sob n. 16638483. Primavera do Leste-MT., 26/11/18. Neide Vaz 

Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IRAN LIMA NUNES (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002547-72.2018.8.11.0037 

Promovente: OTICA POPULAR LTDA - ME Promovido: JOSE IRAN LIMA 

NUNES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por OTICA 

POPULAR LTDA - ME em face de JOSE IRAN LIMA NUNES A audiência de 

conciliação foi inexitosa, ante a ausência da parte reclamada. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que o 

reclamado efetuou compra junto a reclamante no valor de R$770,00 

(setecentos e setenta reais), para ser paga em janeiro de 2018. Aduz que 

o reclamado não cumpriu com pagamento, sendo que o réu encontra-se 

em dívida com a autora na quantia atualizada de R$1.000,00 (hum mil 

reais). A parte reclamada não apresentou contestação, tampouco 

compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta clara a 

REVELIA da parte ré. Entendo que o pleito da parte autora merece 

acolhimento. A nota promissória anexa aos autos constitui prova escrita 

da obrigação da parte ré. Dessa forma faz-se prudente o pagamento do 

valor de R$770,00 (setecentos e setenta reais). Ademais, a ré não 

comprovou nenhum fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito da 

autora, ônus que lhe incumbia. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Determino o 

pagamento de R$770,00 (setecentos e setenta reais), à parte autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescido de juros legais de 

1% ao mês a contar da data do vencimento do título; Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 26 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005190-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que o prazo para cumprimento da audiência 

designada para o dia 18/12/208, às 8h restou exíguo, motivo pelo qual foi 

CANCELADA aludida audiência, na conformidade da decisão lançada sob 

n. 16640017. Primavera do Leste-MT., 26/11/18. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002836-05.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

AURI PATRICK FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002836-05.2018.8.11.0037 

Promovente: AURI PATRICK FERNANDES Promovido: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por AURI PATRICK 

FERNANDES em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. Devidamente citada, 

a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega o requerente que à época da propositura da demanda 

estava frequentando o curso de Direito na instituição ré há dois anos. 

Afirma que em janeiro de 2018 efetuou o pagamento da rematrícula do 

curso, entretanto a requerida não regularizou sua matrícula sob alegação 

de que o autor não havia realizado o pagamento da rematrícula. Aduz que 

os valores referentes a rematrícula foram objeto de contrato de confissão 

de dívida e renegociação junto a instituição em janeiro de 2018. Assevera 

que estava sendo prejudicado em razão da não regularização da 

matrícula, bem como alega que tentou por diversas vezes resolver o 

impasse, sendo que a requerida se manteve inerte. A instituição ré, por 

sua vez, contesta a ação aduzindo que o autor não efetuou o pagamento 

da rematrícula, bem como alega que no termo de confissão de dívida e 

parcelamento foram inclusas apenas as mensalidades em atrasos do ano 

de 2017/2 e renegociação das parcelas de um acordo entabulado em 

11/09/2017, referente às mensalidades de fevereiro a julho de 2017 e que 

estavam em atraso. Por fim, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, 

posto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida e as 

provas constantes nos autos, verifico que os pedidos do autor não 

merecem prosperar, uma vez que a requerida comprovou suas alegações, 

trazendo aos autos documentos que comprovam que o autor não pagou a 

rematrícula objeto de discussão dos autos. Ademais, o requerente não 

juntou nenhum comprovante de pagamento da rematrícula, tão somente 

alegou que esta estava inclusa no parcelamento da dívida realizado em 

janeiro de 2018. Ocorre que, analisando os extratos financeiros e o termo 

de confissão de dívida de ID (13950347), onde estão discriminados os 

débitos integrantes do acordo, constata-se que a rematrícula não está 

inclusa nos débitos negociados, sendo que consta apenas as matrículas 

em atraso referentes aos meses de agosto a dezembro de 2017 e as 

parcelas referentes ao acordo entabulado em 11/09/2017, referente às 

mensalidades de fevereiro a julho de 2017. Dessa forma, não havendo 

comprovação do pagamento da taxa e todos os documentos juntados pela 

ré demonstrando que o pagamento está em aberto, é certo que o autor 

está inadimplente com a taxa de rematrícula e sendo assim, não há que se 

falar em irregularidade no proceder da reclamada, vez que agiu no 

exercício regular de seu direito. Conforme art. 5° da Lei n°9.870/99, 

permite que as instituições neguem a renovação de matrícula de aluno 

inadimplente. Vejamos: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando 

inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o 

calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula 

contratual.” No mesmo sentido, entende o Nosso Tribunal de Justiça: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - NEGATIVA - INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ART. 5º DA LEI Nº 

9.870/1999- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – ART. 188, I, CC – DANO 

MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É 

permitido à instituição de ensino superior negar a renovação de matrícula 

do aluno inadimplente, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999. 

(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação: APL 

00045121520158110003, n° 158731/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 24/01/2017).” Portanto, a 

requerida agiu dentro de seu direito e não cometeu qualquer ilegalidade, 

não tendo que se falar em indenização a título de danos morais. Quanto ao 

pedido contraposto, este é acessório ao pedido principal e levando em 

consideração que o pedido principal teve por base o pagamento da 

rematrícula e não o pagamento das mensalidades do ano 2018/1, apenas 

os valores referentes a taxa rematrícula é que devem ser deferidos. Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO: a. Revogo a liminar concedida nos autos e por 

consequência cancelo a multa aplicada pelo descumprimento. b. Indefiro o 

pedido de dano moral. c. Condeno o autor ao pagamento do valor de 

R$949,99 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos) à parte autora, referente a rematrícula do ano 2018/01, 

devidamente atualizado pelo INPC-IBGE, desde a data do vencimento, 

acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a contar da data 

desta sentença. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 27 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005294-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005294-29.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011311-30.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDI CASTOLDI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011311-30.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR 

LTDA - EPP EXECUTADO: ISOLDI CASTOLDI Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SARI (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005273-53.2017.8.11.0037 Reclamante: OTICA DREMAR LTDA - ME 

Reclamada: PAULO SARI SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se a 

cobrança de nota promissórias emitida pela requerida. A nota promissória, 

quando preenchidos seus requisitos formais, goza de presunção de 

exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o 

ajuizamento de demanda executiva, cabendo à parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em nota 

promissória o prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, 

prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código 

Civil de 2002. Considerando que o pagamento do título cambial se prova, 

em regra, mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que 

a posse do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada 

para comparecer na audiência e se defender, quedou-se inerte. É o breve 

relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento da nota promissória no valor de R$ 

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). O valor deve ser atualizado 

monetariamente pelo índice INPC desde o vencimento e acrescido de juros 

legais de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVIOLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000023-05.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: GAVIOLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MOTTA FUZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA DOS SANTOS VASCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000415-13.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: TATIANA MOTTA FUZETI 

EXECUTADO: MAYARA DOS SANTOS VASCO Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011539-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULRICH SOETHE OAB - SC16616-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVIDO DA CONCORDANCIA DO PARCELAMENTO E 

FORMA DE DEPOSITO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VILLAS BOAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000824-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VINICIUS VILLAS BOAS 

MARTINS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Expeça-se de imediato alvará em favor do credor, do valor de R$ 

6.315,40 (...) com acréscimos, referente ao pagamento parcial da 

condenação, depositado pelo Banco do Brasil S/A no id. 16030244. Em 

caso de liberação a advogado (a), observe se tem procuração com 

poderes especiais para receber valores em nome da parte. Intimo a parte 

credora para, querendo, promover o pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando a planilha atualizada de débito correspondente, e indicando 

inclusive contra qual dos devedores está direcionando seu pedido. 

Concedo ao credor o prazo de 15 dias para o petitório, sob pena de 

arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005572-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GRACIELI FERREIRA 

CORDEIRO REQUERIDO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES 

E SERVICOS S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, 

a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKON FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SAMPAIO DE FIGUEIREDO OAB - CE21485-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003347-03.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAYCKON FERREIRA ALVES 

REQUERIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CENCOSUD 

BRASIL COMERCIAL LTDA Vistos, Expeça-se imediato alvará em favor do 

credor do valor do acordo (R$ 3.000,00), com acréscimos, depositado em 

conta judicial. Observe, em caso de liberação a advogado, se a parte lhe 

outorgou procuração com poderes especiais para receber valores. Após, 

dê-se baixa nos autos. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de novembro de 2018. 
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Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GOUVEIA POLLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010608-65.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ROMARIO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: PRISCILA GOUVEIA POLLIS Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011697-31.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN JUNIOR DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR OAB - BA29236 (ADVOGADO(A))

FILIPE GOES PINHEIRO OAB - BA29769 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011697-31.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCINEIA PEREIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: JEAN JUNIOR DOS SANTOS - ME Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010698-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010698-73.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: SS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO VELHO COSTA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000639-14.2017.8.11.0037 Reclamante: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA 

LTDA - EPP Reclamada: CLAUDIO VELHO COSTA SENTENÇA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança sob o fundamento de não compensação de 

cheque emitido pelo requerido. Ajuizou a parte requerente ação de 

cobrança fundada em cheque prescrito e prestação de serviço 

inadimplida. Citada e intimada para se defender após decorrido o prazo de 

suspensão a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. 

Realizada audiência de conciliação a parte reclamada foi intimada para se 

defender, contudo, não apresentou contestação. Manifestou-se assim o 

nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 07035112320158070016 

perante a Segunda Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015: “1. 

A revelia traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, o que lhe permite exigir 

da parte a comprovação desses fatos haja vista a relatividade daquela 

presunção. 2. Incorre em cerceamento de defesa e amplo acesso à 

justiça, quando, diante da evidência das provas documentais 

apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo acidentado, 

somando-se a presunção advinda da confissão ficta, decorrente da 

revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por parte do autor. 

Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir a parte autora, 

de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, quando a prova é de 

regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 9099/95, a apresentação 

de outras provas, inclusive oral, com vistas a ultrapassar a contradição 

apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a presunção da confissão ficta, 
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porém deve ter elementos para fundamentar que não sejam a própria 

ausência de prova, principalmente quando ela já foi em parte produzida. 4. 

Qualquer possibilidade de supressão ou redução de incidência da garantia 

constitucional da ampla defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, 

sob pena de violação do devido processo legal.” Portanto, afasto a 

presunção de veracidade diante da ausência de defesa da reclamada e 

analiso o feito diante das provas juntadas nos autos. Analisando 

detidamente o feito, em especial a cártula indexada na peça madrugadora, 

verifico que o emitente do título de crédito trata-se de pessoa jurídica 

estranha a lide, bem como inexiste no verso do cheque qualquer endosso 

a parte demandada. Conforme se pode constatar da cártula juntada aos 

autos, o título foi emitido por TRANSPAR TRANSPORTADORA LTDA, 

pessoa estranha ao feito. Não se verifica endosso a parte reclamada, se 

houvesse, ensejaria a legitimidade deste, além disso, não há outras 

provas nos autos a confirmar a relação entre as partes. Portanto, não é o 

réu parte legítima para responder à lide. Ante o exposto: Julgo extinto o 

feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código 

de Processo Civil, haja vista a ilegitimidade passiva ad causam da parte 

reclamada. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – 

MT de 08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste – MT de 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS RAMOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000171-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: THAIS RAMOS DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Prolatada a sentença a parte 

requerente solicitou o arquivamento do feito. Posto isso, homologo a 

desistência com fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC e via de 

consequência, declaro extinto o processo, sem exame do mérito, na forma 

do art. 485, VIII, desse mesmo codex. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001978-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISDEMEIGUE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001978-08.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CAMILO & SILVA LTDA - ME 

EXECUTADO: WISDEMEIGUE PEREIRA DOS SANTOS Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000834-62.2018.8.11.0037 Reclamante: GRACIELI FERREIRA CORDEIRO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente, que nunca teve relação comercial com a demandada. Se 

defende a requerida alegando que a realidade é que, conforme se 

demonstra em anexo, a parte autora possui relação jurídica com o banco e 

possui débitos os quais deixou de adimplir. É o breve relato. Decido. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato de 

prestação de serviço entre os litigantes. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 
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Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011332-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DELMONDES CORADIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011332-69.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA PAULA DELMONDES 

CORADIM EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9.571,91 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002304-31.2018.8.11.0037 

Promovente: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA Promovido: BANCO 

BRADESCO S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por 

JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Preliminar de Incompetência do Juízo. 

Em que pese o réu tenha alegado preliminar de incompetência do Juízo sob 

o argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, 

o que acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo 

que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos juntados pelo réu, são idênticas 

às assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, inclusive a 

assinatura do documento pessoal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante desnecessidade de realização de 

perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Rejeito a preliminar arguida. Das Demais 

Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da petição inicial 

alegado em sede de contestação, não vislumbro enquadramento da 

presente demanda nos casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo 

qual afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o 

débito em questão. O réu contesta a ação aduzindo que, a parte 

requerente adquiriu um empréstimo pessoal junto ao banco requerido, 

renegociou sua dívida e não cumpriu com as suas obrigações. Aduz que o 

contrato originário deste débito é o de nº 290.514.888 referente a um 

empréstimo pessoal celebrado em 08/09/2015, no valor de R$ 2.130,00 

(dois mil cento e trinta reais). Por fim, alega que não cometeu nenhum 

ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que o requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos a 

cédula de empréstimo bancário – empréstimo pessoal devidamente 

assinado pelo autor e os documentos pessoais utilizados na contratação, 

o que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que os 

serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se concluir que 

o autor utilizou os serviços do réu, realizou empréstimo pessoal e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 
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NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002888-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002888-98.2018.8.11.0037 

Promovente: JUCINEIDE JESUS DE SOUZA Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por JUCINEIDE 

JESUS DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Além disso, a autora não informou endereço atualizado da ré, o 

que inviabilizou o prosseguimento do feito. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010933-79.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010933-79.2012.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANA FRANCO - ME 

EXECUTADO: LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK Vistos, Refiro-me à 

certidão retro. Vasculhei o processo da cabeça aos pés e não visualizei 

comprovante de depósito nos autos, pela parte reclamada. Só é possível 

aferir em consulta à conta judicial única. Então, de duas uma: ou a 

reclamada depositou e não comprovou nos autos, não dando 

conhecimento do fato ao Juiz, o que ensejou a realização de 

bloqueio/penhora on line via bacenjud, ou, o que não se acredita, não teria 

sido certificado nos autos a comunicação (de balcão) de cumprimento, 

com o respectivo comprovante. Assim, tendo a parte credora já recebido 

integralmente seu crédito em razão da penhora on line, não se 

identificando quem fez o depósito espontâneo (imagina-se que seja a 

reclamada), e ainda, considerando que a reclamada está em lugar incerto 

e não sabido, mantenha-se o valor depositado na conta judicial única, até 

que alguém (de direito), requeira fundamentadamente a liberação do valor. 

Arquive-se/dê-se baixa. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010463-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010463-09.2016.8.11.0037 Promovente: 

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

Promovido: EVANDRO SENGER – ME e ANA LUCIA GEHLEN Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida 

por NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - 

ME em face de EVANDRO SENGER – ME e ANA LUCIA GEHLEN. 

Analisando-se os autos, verifica-se que a exequente foi intimada para 

indicar bens à penhora em nome dos executados, entretanto se manteve 

inerte. O parágrafo 4°, do artigo 53, da Lei 9099/95, dispõe que em caso 

de inexistência de bens penhoráveis, o processo será extinto. Vejamos: 

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Na 

presente execução, não foi indicado nenhum bem penhorável, motivo pelo 

qual o processo deve ser extinto, ante a inexistência de bens 

penhoráveis. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1) A alegação do recorrente de que a sentença não 

obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 9.099/95 no que tange ao breve 

resumo dos fatos não merece guarida. A sentença ora combatida fora 

proferida em fase de execução, onde não há previsão de realização de 

audiência. Outrossim, o motivo da extinção deste processo encontra-se 

explicitado de forma satisfatória. Preliminar repelida. 2) Verifica-se da 

análise dos autos que o exequente fora intimado no dia 06/11/2015 

(movimento de ordem 58) a indicar bens passíveis de penhora, todavia, 

manteve-se inerte. O Juízo a quo então extinguiu com base no art. 53, § 4º 

da lei 9.099/95, que traz de forma límpida a consequência da inexistência 

de bens passíveis de penhora. Assim, impõe-se a confirmação da 

Sentença. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AP - RI: 

00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO FREIRE CONTRERAS, 

Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 51, §1° do 

mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002511-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GUIA AMIGO (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002511-64.2017.8.11.0037 Promovente: 

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: ELZA 

GUIA AMIGO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por SAO 

CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – EPP em face de ELZA 

GUIA AMIGO. Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente 

momento a ré não foi citada, uma vez que a parte autora não informou o 
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endereço correto. Cumpre menciona que, a requerente foi intimada para 

fornecer o endereço da ré, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

requerente não promoveu as diligências necessárias para preenchimento 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002474-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002474-37.2017.8.11.0037 Promovente: 

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: LUCIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP em face de 

LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Analisando-se os autos, verifica-se que 

até o presente momento a ré não foi citada, uma vez que a requerente não 

informou o endereço correto. Cumpre menciona que, a requerente foi 

intimada para fornecer o endereço da ré, entretanto se manteve inerte. 

Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a requerente não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010698-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN FABIANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010698-44.2014.8.11.0037 Promovente: 

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Promovido: KAREN 

FABIANA DA SILVA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP em face de 

KAREN FABIANA DA SILVA. Analisando-se os autos, verifica-se que a 

requerente foi intimada para se informar novo endereço da requerida, 

entretanto se manteve inerte, o que impossibilita o prosseguimento do 

feito. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que a requerente não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003709-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARTIGNAGO (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003709-39.2017.8.11.0037 

Promovente: WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP Promovido: 

ALEXANDRE MARTIGNAGO Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP em face de ALEXANDRE 

MARTIGNAGO A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Além disso, a requerente não 

informou endereço atualizado da ré, o que inviabilizou o prosseguimento 

do feito. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em 

qualquer das audiências realizadas, implica na extinção do processo. 

Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, 

§2° da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas 

em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILAURA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002779-84.2018.8.11.0037 

Promovente: VALDILAURA RODRIGUES LEITE Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com as ações n° 1002780-69.2018.8.11.0037 e 

n° 1002781-54.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação de Ação promovida por VALDILAURA RODRIGUES LEITE em face de 

VIVO S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 
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tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Alegação de Incompetência do Juízo 

Em que pese a parte autora tenha alegado incompetência do Juízo sob o 

argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o 

que acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo 

que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas 

às assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive 

a assinatura do documento pessoal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante desnecessidade de realização de 

perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo que o requerente firmou contrato de prestação 

de serviços com a ré, por meio do qual foi habilitada a linha telefônica de 

n°66 99615-3797, por meio da qual a autora utilizou os serviços 

disponibilizados e não adimpliu com o pagamento, o que resultou na 

negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos 

os Contratos de Permanência de Benefício e os Termos de Adesão e 

Contratação de Serviços, ambos devidamente assinados pela autora, bem 

como trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais da autora 

utilizados nas contratações dos serviços, as faturas da linha telefônica. 

Através dos documentos juntados e das telas sistêmicas, resta 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que o 

requerente firmou dois contratos, bem como utilizou os serviços e não 

adimpliu com o pagamento. Além disso, no extrato de negativação juntado 

pela autora, o seu contato telefônico cadastrado é o mesmo indicado pela 

ré e o mesmo constante no contrato assinado. Ainda, no mesmo extrato 

de negativação, consta como endereço passado da autora o endereço na 

Rua São Cristóvão, n° 75, Primavera do Leste-MT, ou seja, o mesmo 

endereço constante nos contratos e nas faturas apresentadas pela ré. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Condeno a parte 

autora ao pagamento dos débitos discutidos na ação nos valores de 

R$135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e no valor 

de R$179,55 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

a reclamada, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. e. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003351-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1003351-40.2018.8.11.0037 Promovente: 

VITOR & CIA LTDA - ME Promovido: LUCIENE MARIA GOMES DOS 

SANTOS Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VITOR & CIA 

LTDA - ME em face de LUCIENE MARIA GOMES DOS SANTOS. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento a ré não 

foi citada/intimada, uma vez que a requerente não informou o endereço 

correto. Cumpre mencionar que a requerente foi intimada para se 

manifestar quanto a negativa da citação da ré, entretanto se manteve 

inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003623-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1003623-68.2017.8.11.0037 Promovente: 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP Promovido: JORGE AUGUSTO 

DOS SANTOS Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial promovida por FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP em 

face de JORGE AUGUSTO DOS SANTOS. Analisando-se os autos, 

verifica-se que a exequente foi intimada para indicar bens à penhora, 

entretanto se manteve inerte. O parágrafo 4°, do artigo 53, da Lei 9099/95, 

dispõe que em caso de inexistência de bens penhoráveis, o processo 

será extinto. Vejamos: “Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Na presente execução, não foi indicado nenhum 

bem penhorável, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE 

AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS 

PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A alegação do 

recorrente de que a sentença não obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 

9.099/95 no que tange ao breve resumo dos fatos não merece guarida. A 

sentença ora combatida fora proferida em fase de execução, onde não há 

previsão de realização de audiência. Outrossim, o motivo da extinção 

deste processo encontra-se explicitado de forma satisfatória. Preliminar 

repelida. 2) Verifica-se da análise dos autos que o exequente fora 

intimado no dia 06/11/2015 (movimento de ordem 58) a indicar bens 

passíveis de penhora, todavia, manteve-se inerte. O Juízo a quo então 

extinguiu com base no art. 53, § 4º da lei 9.099/95, que traz de forma 

límpida a consequência da inexistência de bens passíveis de penhora. 

Assim, impõe-se a confirmação da Sentença. 3) Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - RI: 00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO 

FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 

51, §1° do mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 

de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003607-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA LUIZA GARCIA FONTES (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1003607-17.2017.8.11.0037 Promovente: 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP Promovido: MARCELA LUIZA 

GARCIA FONTES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP em face de MARCELA LUIZA 

GARCIA FONTES. Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente 

momento a ré não foi citada, uma vez que a parte autora não informou o 

endereço correto. Cumpre menciona que, a requerente foi intimada para 

fornecer o endereço da ré, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

requerente não promoveu as diligências necessárias para preenchimento 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006202-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006202-86.2017.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCA DA SILVA Promovido: EMPRESA GESTORA DE 

ATIVOS - EMGEA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

FRANCISCA DA SILVA em face de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 

EMGEA. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A autora alega que se dirigiu 

até um estabelecimento comercial para realizar compras, entretanto foi 

impedida, ante a existência de uma restrição em seu nome. Aduz que 

entrou em contato com a ré para efetuar o pagamento da dívida, sendo 

que a ré lhe encaminhou um boleto para pagamento. Afirma que no dia 27 

de setembro de 2017 efetuou o pagamento do boleto, entretanto, após 

dois meses do pagamento, tentou realizar compras em um estabelecimento 

comercial e foi novamente impedida, uma vez que a ré não efetuou a 

exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. A ré, embora 

citada, não apresentou contestação, tampouco compareceu na audiência 

de conciliação designada, tornando-se revel. Analisando a questão 

discutida verifico que razão assiste a parte requerente, eis que a 

requerida manteve seu nome inscrito no banco de dados do SERASA/SPC 

mesmo após o pagamento do débito. A autora comprovou nos autos que 

efetuou o pagamento da dívida, ainda que com atraso, entretanto a parte 

ré não retirou a restrição de seu nome, o que é seu dever fazer, haja vista 

que cabe aos credores manter o banco de dados dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito devidamente atualizados. Assim, resta configurada a ilícita 

conduta da parte reclamada que, por sua conta e risco manteve os dados 

da reclamante à consulta pública, qualificando-a como má pagadora, 

quando esta já havia quitado o seu débito. Em razão da comprovação do 

pagamento do débito, tenho que a declaração de inexistência do débito 

encontra acolhida na presente demanda, eis que já devidamente quitada. 

Assim, está evidente que no caso em apreço, extrapolou o mero 

descumprimento contratual e alcançou o abuso do direito na seara 

consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, vez que a reclamada, 

prevaleceu-se da hipossuficiência técnica do reclamante. Ademais, no 

presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 
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mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido entende o 

STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA 

DE NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. 

RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. A manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor 

da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia 

estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se configura na presente 

hipótese. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte 

agravante não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias 

entre os casos confrontados. 4. Se a parte agravante não apresenta 

argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente 

agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 661456 BA 

2015/0009014-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/06/2015)” Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: 

a. Ratifico a liminar concedida nos autos. b. Declaro inexistente o débito no 

valor de R$ 173,19 (Cento e setenta e três reais e dezenove centavos), 

referente ao contrato: 1042151023000196548, apontados no 

SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuados pela reclamada; c. 

Condeno o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010986-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA LOURENCETTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA BORNES CORADINI (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010986-55.2015.8.11.0037 Promovente: 

ELISANGELA APARECIDA LOURENCETTE Promovido: SINARA BORNES 

CORADINI Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ELISANGELA 

APARECIDA LOURENCETTE em face de SINARA BORNES CORADINI. 

Analisando-se os autos, verifica-se que a requerente foi intimada para 

indicar bens à penhora e requerer outras medidas para a efetivação da 

citação/intimação da ré, entretanto se manteve inerte até a presente data. 

Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV -verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011546-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA TERESINHA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES DIAS (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011546-60.2016.8.11.0037 Promovente: 

ELZA TERESINHA COSTA Promovido: MARCOS ANTONIO ALVES DIAS 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ELZA TERESINHA 

COSTA em face de MARCOS ANTONIO ALVES DIAS. Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora requereu prazo para diligenciar em 

busca do endereço do executado, entretanto nada informou. Após o fim 

do prazo, a autora foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

se manteve inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as diligências 

necessárias para preenchimento dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve inerte por 

mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006125-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JHONATAN NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006125-77.2017.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO JHONATAN NUNES DA SILVA Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por FRANCISCO 

JHONATAN NUNES DA SILVA em face de VIVO S.A. Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 
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produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Alegação de Incompetência do Juízo Em que pese a parte autora tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pelo autor. Assim, ante desnecessidade de 

realização de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado 

Especial para julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. O autor 

alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. A ré contesta a ação aduzindo que o Requerente firmou contrato 

de prestação de serviços com a ré, por meio do qual foi habilitada a linha 

telefônica de n°65 99651609, por meio da qual o autor utilizou os serviços 

disponibilizados e não adimpliu com o pagamento, o que resultou na 

negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o 

Contrato de Permanência de Benefício e o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, ambos devidamente assinados pelo autor, bem 

como trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais do autor utilizados 

na contratação dos serviços, as faturas da linha telefônica e o histórico 

de ligações. Através dos documentos juntados pela ré e através das telas 

sistêmicas juntadas, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, 

bem como que o requerente contratou os serviços da ré e não adimpliu 

com o pagamento. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011214-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011214-93.2016.8.11.0037 Promovente: 

DAVID DA SILVA LIMA Promovido: IVONE DA SILVA Vistos e examinados 

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação promovida por DAVID DA SILVA LIMA em face de IVONE 

DA SILVA. Analisando-se os autos, verifica-se que o requerente foi 

intimado para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, entretanto se mantém inerte até a presente data. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002732-13.2018.8.11.0037 

Promovente: ALINE DA SILVA Promovido: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1 0 0 2 7 3 1 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 7 3 0 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

8011989-11.2016.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ALINE DA SILVA em face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de 

desistência e extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da 

ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010693-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010693-51.2016.8.11.0037 Promovente: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: MORAES DE PAULA 

CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial promovida por APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME em face de MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVICOS LTDA – ME. Analisando-se os autos, verifica-se que a 
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exequente foi intimada para indicar bens à penhora, entretanto se manteve 

inerte. O parágrafo 4°, do artigo 53, da Lei 9099/95, dispõe que em caso 

de inexistência de bens penhoráveis, o processo será extinto. Vejamos: 

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Na 

presente execução, não foi indicado nenhum bem penhorável, motivo pelo 

qual o processo deve ser extinto, ante a inexistência de bens 

penhoráveis. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1) A alegação do recorrente de que a sentença não 

obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 9.099/95 no que tange ao breve 

resumo dos fatos não merece guarida. A sentença ora combatida fora 

proferida em fase de execução, onde não há previsão de realização de 

audiência. Outrossim, o motivo da extinção deste processo encontra-se 

explicitado de forma satisfatória. Preliminar repelida. 2) Verifica-se da 

análise dos autos que o exequente fora intimado no dia 06/11/2015 

(movimento de ordem 58) a indicar bens passíveis de penhora, todavia, 

manteve-se inerte. O Juízo a quo então extinguiu com base no art. 53, § 4º 

da lei 9.099/95, que traz de forma límpida a consequência da inexistência 

de bens passíveis de penhora. Assim, impõe-se a confirmação da 

Sentença. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AP - RI: 

00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO FREIRE CONTRERAS, 

Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 51, §1° do 

mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010948-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CASTANHO GIMENES (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010948-43.2015.8.11.0037 Promovente: 

EGIDIO ZANATTA - EPP Promovido: TATIANE CASTANHO GIMENES Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por EGIDIO ZANATTA - EPP em 

face de TATIANE CASTANHO GIMENES. Analisando-se os autos, 

verifica-se que até o presente momento a ré não foi citada/intimada, uma 

vez que a parte autora não informou o endereço correto. Cumpre 

menciona que, a requerente foi intimada para se manifestar quanto a 

negativa da citação da ré, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

requerente não promoveu as diligências necessárias para preenchimento 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010559-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA NOSTRA CASA MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H A RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010559-24.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LA NOSTRA CASA MOVEIS 

LTDA - ME EXECUTADO: H A RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES - 

ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011860-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA LACERDA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011860-40.2015.8.11.0037 Reclamante: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

Reclamada: MARCOS VINICIUS DA SILVA LACERDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de duplicatas. A duplicata 

é título executivo extrajudicial, para se defender a parte demandada deve 

provar nos autos o desfazimento do negócio jurídico que originou as 

duplicatas, pagamento parcial ou total ou não entrega das mercadorias ou 

prestação de serviço. E deste ônus, não se desincumbiu a parte 

requerida, uma vez que citada e intimada para comparecer e se defender 

não cumpriu com seu mister. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 
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artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte 

reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que os valores 

suscitados decorrem de descumprimento contratual e consequente 

prejuízos suportado pela parte promovente. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, para o fim 

de condenar a parte reclamada ao pagamento no valor total de R$ 881,01. 

O valor deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, ambos a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – MT, 12 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – 

MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004017-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004017-41.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP Reclamada: RODRIGO VIAN SENTENÇA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. A questão trazida aos autos, refere-se 

cobrança de duplicatas. A duplicata é título executivo extrajudicial, para se 

defender a parte demandada deve provar nos autos o desfazimento do 

negócio jurídico que originou as duplicatas, pagamento parcial ou total ou 

não entrega das mercadorias ou prestação de serviço. E deste ônus, não 

se desincumbiu a parte requerida, uma vez que citada e intimada para 

comparecer e se defender não cumpriu com seu mister. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, fundamentado 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento no 

valor total de R$ 627,53. O valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da 

citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – 

MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste – MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003970-67.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP Reclamada: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de duplicatas e cheque. A 

duplicata é título executivo extrajudicial, para se defender a parte 

demandada deve provar nos autos o desfazimento do negócio jurídico que 

originou as duplicatas, pagamento parcial ou total ou não entrega das 

mercadorias ou prestação de serviço. Transcorridos os prazos dos 

artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação executiva e ação de 

locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o credor ajuizar ação de 

cobrança. Para aludida ação a lei especial não fixou prazo prescricional 

(art. 62). Tal lacuna remete ao Código Civil para o fim de verificação do 

evento de prescrição. Este preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a 

ação de cobrança de dívida líquida, com base em documento particular, o 

prazo prescricional é de cinco anos. E deste ônus, não se desincumbiu a 

parte requerida, uma vez que citada e intimada para comparecer e se 

defender não cumpriu com seu mister. É o breve relato. Decido. Diante da 

inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, fundamentado 
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no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento no 

valor total de R$ 890,68. O valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da 

citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – 

MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste – MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VASCONCELOS MATIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010635-48.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: BRUNO VASCONCELOS MATIAS Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003943-84.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP Reclamada: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARTINS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de duplicatas. A duplicata 

é título executivo extrajudicial, para se defender a parte demandada deve 

provar nos autos o desfazimento do negócio jurídico que originou as 

duplicatas, pagamento parcial ou total ou não entrega das mercadorias ou 

prestação de serviço. E deste ônus, não se desincumbiu a parte 

requerida, uma vez que citada e intimada para comparecer e se defender 

não cumpriu com seu mister. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte 

reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que os valores 

suscitados decorrem de descumprimento contratual e consequente 

prejuízos suportado pela parte promovente. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, para o fim 

de condenar a parte reclamada ao pagamento no valor total de R$ 

1.614,30 O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação 

válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – 

MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste – MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011895-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO GONCALVES DE LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011895-63.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: AGNALDO GONCALVES DE LARA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de 

execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não 

se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a 

respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo 

extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à 

dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para 

possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento da existência 

de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do 

devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do 

FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 12 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 
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MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010810-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIO ANTONIO DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010810-76.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CLERIO ANTONIO DALMOLIN 

EXECUTADO: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003464-91.2018.8.11.0037 

Promovente: WELTON DA SILVA SANTOS Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por WELTON DA SILVA SANTOS 

em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação e desnecessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Observa-se que o autor no ID n° 

15972768 fez pedido de desistência da ação, sob alegação de 

necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, embora o autor tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de 

lide temerária, uma vez que a parte ré juntou contrato devidamente 

assinado pelo autor e somente após a juntada dos documentos é que o 

autor pediu desistência da ação. Desse modo, indefiro o pedido de 

desistência da ação. Ademais, em que pese a parte autora tenha alegado 

incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária a 

realização de perícia grafotécnica, entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pelo autor, inclusive a assinatura do documento 

pessoal. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante 

desnecessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Da 

preliminar de prescrição A parte requerida alega que a restrição 

reclamada é datada de 18/04/2014, desta forma, tem-se que a pretensão 

indenizatória foi alcançada pela prescrição, eis que a ação foi ajuizada 

apenas em 25/05/2018, ou seja, há mais de 3 anos da data em que foi 

negativada. Assim, aduz que conforme o art. 206 do CC em seu parágrafo 

3º, inciso V, encontra-se prescrita a pretensão autoral. Analisando a 

questão, verifico a existência de relação de consumo no caso em 

comento, assim faz-se presente a responsabilidade civil da requerida, que 

é fornecedora de serviço. Portanto, necessário se faz aplicar as regras 

do Código de Defesa do Consumidor, e sendo assim, a pretensão de 

indenização dos danos supostamente experimentados pelo autor pode ser 

ajuizada durante o prazo prescricional de 5 anos, de acordo com art. 27 

do presente Código. Passo à análise do mérito. O autor alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação 

de serviços com a ré, por meio do qual foi habilitada a linha telefônica de 

n° 66 996263620 e o plano de serviços. Afirma que o autor não realizou o 

pagamento de todos os débitos referente à linha telefônica, o que resultou 

na negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum 

ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o 

Contrato de Permanência por Benefício, Termo de Adesão e Contratação 

de Serviços e o Termo de Adesão ao Serviço Vivo Internet Móvel Pós, 

todos devidamente assinados pelo autor, bem como trouxe aos autos 

cópia dos documentos pessoais do autor utilizados na contratação dos 

serviços e as faturas referentes a linha de titularidade do autor. Através 

dos documentos juntados pela ré e através das telas sistêmicas juntadas, 

resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que o 

requerente contratou os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento. 

Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços da ré e não 
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adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Condeno a parte 

autora ao pagamento do débito discutido na ação no valor de R$111,82 

(cento e onze reais e oitenta e dois centavos), à reclamada, cujo valor há 

de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. e. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002731-28.2018.8.11.0037 

Promovente: ALINE DA SILVA Promovido: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Trata-se de ação 

conex a  c o m  a s  a ç õ e s  n ° 1 0 0 2 7 3 2 - 1 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 , 

1002730-43.2018.8.11.0037 e 8011989-11.2016.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ALINE DA SILVA em face de 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. 

FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de desistência e 

extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da ação para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001423-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA PAULINO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001423-88.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DIVINA APARECIDA PAULINO 

DE JESUS EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.928,32 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) à credora, cujos dados foram indicados na petição retro. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de 

Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007197-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007197-65.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EDIVANIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

sentença e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida, entendo necessário o bloqueio e 

sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o cumprimento 

provisório da sentença e o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para realização procedimento CIRURGIA DE CAPSULOTOMIA 

A YAG LASER NO OLHO ESQUERDO, bem como juntou os orçamentos (id 

16483207). Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

para realização do procedimento cirúrgico da requerente EDIVANIA 

PEREIRA DO NASCIMENTO. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se o alvará em favor do menor fornecedor, conforme indicado 

pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a agendar a 

realização da cirurgia, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização da referida 

cirurgia. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso 

para extinção do cumprimento de sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004611-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TRINDADE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004611-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDA TRINDADE 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

tutela de urgência deferida (Id 15349609) e que o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida, 

entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A parte 

autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública necessária para 

realização de consulta com médico especialista em joelho, bem como 

juntou os orçamentos (id 16227916 e 16228122). Diante do exposto, defiro 

o sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ R$ 250,00 (duzentos reais), para realização da consulta pleiteada pela 

requerente APARECIDA TRINDADE ALVES. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se o alvará em favor do menor fornecedor, 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a agendar a realização da consulta, bem como para que apresente 

a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização da 

referida consulta. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000317-28.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FABIO MORAIS DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.774,56 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010955-69.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON LOPES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010955-69.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JAILSON LOPES RODRIGUES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor remanescente de R$ 780,80 

(...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, 

intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou 

manifestou concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor 

indicou dados para a emissão do alvará. Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em 

caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com 

poderes para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada 

esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004121-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.537,54 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PINHEIRO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 140 de 819



CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000007-51.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS PINHEIRO 

ROCHA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.045,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010856-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON CLEITON DA SILVA BEDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvia Regina de Souza OAB - MT13508/O (ADVOGADO(A))

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010856-31.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EBERSON CLEITON DA SILVA 

BEDIN EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário dos valores de 

R$ 5.058,78 (...) a titulo de pagamento, e, posteriormente, do saldo 

devedor remanescente de R$ 709,87 (...), os quais foram depositados em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s), no id. 16367560. Desta forma, a extinção do presente feito 

e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). RISQUE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DO ID. 

16426568, VISTO QUE NÃO PERTENCE A ESTE PROCESSO. OBSERVE, 

NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUE OS DADOS BANCÁRIOS FORAM 

INDICADOS NO ID. 16367560. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON NAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000019-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JEVERSON NAIRO FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$3.500,00 (...) a titulo 

de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O 

credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011430-88.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011430-88.2015.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCINALVA RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.096,22 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor (a), que indicou seus dados bancários pessoais no evento 

anterior a esta decisão. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011858-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO (REQUERENTE)

ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011858-36.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ONILDE MARIA BORTOLUZZI 

BURGO, SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença 

na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário 

do valor de R$ 14.857,26 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado 

em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão 

do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KACIA DOS SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000659-05.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JANAINA KACIA DOS 

SANTOS MACEDO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA, PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

4.000,00 (...) a titulo de pagamento do dano moral, bem como do valor de 

R$ 387,64 (...) depositados como ressarcimento do dano material em 

razão de tutela de urgência deferida e confirmada em sentença, cujos 

valores foram depositados em conta judicial única do TJMT. O credor 

indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção 

do presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da 

dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011532-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA TORRES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011532-76.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: PAMELLA CRISTINA TORRES 

DE MELO EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 5.970,31 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012437-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MORAES CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012437-18.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WENDER MORAES CAETANO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.230,09 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Observe que os dados para depósito foram atualizados no id. 16481901, 

devendo ser ignorado o petitório anterior. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEDY SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8020076-87.2015.8.11.0037. REQUERENTE: TEDY SOUZA MARTINS 

REQUERIDO: EMERSON ROBERTO DA SILVA Vistos, Homologo o acordo 

de parcelamento do débito (R$ 7.704,96), nos termos do art. 916, do CPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se os alvarás em 

favor do credor, na medida em que os valores forem sendo depositados, 

observando, em caso de liberação a advogado, a existência de 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação. 
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Expeça-se de imediato o alvará dos 30% de entrada já depositados, com 

as cautelas acima referidas. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011022-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BSM & PORTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011022-63.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BSM & PORTES - SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS EXECUTADO: JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA 

Vistos, Homologo o parcelamento do débito de R$ 2.258,86, conforme 

proposto, na forma do artigo 916, do CPC, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Proceda-se a liberação dos valores ao credor, na medida 

em que foram sendo depositadas as parcelas, até final. Expeça-se de 

imediato o alvará das parcelas já depositadas. Após integral cumprimento, 

arquive-se. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE FATIMA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000391-82.2016.8.11.0037. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 8.766,03 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s), do valor de R$ 8.766,03 (...) ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Expeça-se de imediato o alvará À 

UNIC, a título de restituição, do valor de R$ 9.348,91 (...) com correção, 

correspondente ao bloqueio efetuado junto ao Bacenjud. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de 

Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERNANDO ALVES DE SA (REQUERENTE)

THAINA NASCIMENTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010587-89.2016.8.11.0037. REQUERENTE: THAINA NASCIMENTO DE 

MELO, MAICON FERNANDO ALVES DE SA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9.001,92 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011926-83.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NELSON COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Homologo o acordo efetuado entre as partes relativamente ao 

julgado. Considerando que a parte credora já recebeu o valor do acordo 

(R$ 13.000,00) diretamente na conta do advogado, julgo extinta a 

execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Considerando o depósito 

judicial feito pela reclamada no valor de R$ 15.237,98, defiro seu pedido de 

expedição de alvará de restituição. Expeça-se, de imediato, o alvará do 

valor acima, com acréscimos, na conta da reclamada ENERGISA, indicada 

no id. anterior. Após, dê-se baixa nos autos. P. Leste-MT, 26.11.2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003152-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MIRIAN DE OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 6.540,29 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000399-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI MARIA RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000399-59.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ZELI MARIA RIBAS 

EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 22.544,26 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011748-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011748-71.2015.8.11.0037. EXECUTADO: LEONARDO BAIRD KASAKOFF 

EXEQUENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

7.067,72 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor referente ao direito material e ao advogado no que se refere 

aos honorários de sucumbência, conforme requerido na última petição. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001704-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001704-44.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: GABRIELA SOTT EXECUTADO: 

AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA Vistos, Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.006,56 (...) a 

titulo de pagamento complementar/saldo devedor remanescente, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de Novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 218140 Nr: 7851-69.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TAVARES DA CÂMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Diego Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:OAB-MT 12.025

 Código 218140

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 16h15min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217860 Nr: 7733-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GEANINE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:OAB-MT 19.968

 Código 217860

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 15h25min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184730 Nr: 1294-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEREIRA SANTANA, VINICIUS REIS 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Azevedo Araújo - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, VALQUIRIA 

DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:MT 9.359

 Código 184730

1. Considerando que no dia 08 de novembro de 2018, estarei em curso 

ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 14/03/2019 às 

14h30min.

2. Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 101, expeça-se precatória para a 

Comarca de Porto Esperidião/MT, visando o interrogatório do réu, com 

prazo de 60 dias.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 94/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando o falecimento do Tabelião do Cartório Extrajudicial do 2º 

Ofício de Sorriso, Senhor Benedito Abadio da Silva, ocorrido nesta data, o 

qual exercia liderança ímpar na referida serventia;

Considerando o notório abalo emocional e psicológico dos honrados 

servidores do 2º Ofício Extrajudicial desta urbe;

Considerando que o artigo 1º, II, da CF/88 consagra o universal princípio 

da dignidade da pessoa humana, assegurando a todos o direito de 

homenagear e sepultar o ente querido em prazo razoável e consentâneo 

com tal imprevisibilidade nefasta;

Considerando o permissivo legal contido no item 1.10.16.XII, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça,

RESOLVE:

Art. 1º - DECRETAR LUTO OFICIAL por três (03) dias, no âmbito desta 

Comarca, a partir desta data.

 Art. 2º - SUSPENDER o expediente e os prazos legais do Cartório 

Extrajudicial do 2º Ofício da Comarca de Sorriso/MT, nos dias 26, 27 e 

28/11/2018, prorrogando tais prazos para o primeiro dia útil subsequente.

 Comunique-se à egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, bem 

como, ciência à comunidade local pelos meios ordinários de comunicação.

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 95/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o falecimento do Sr. Benedito Abadio da Silva, Tabelião e 

Registrador Civil do Cartório do 2º Ofício de Sorriso, ocorrido em 

23/11/2018;

Considerando o artigo 152 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso relativas ao Foro 

Extrajudicial;

 Considerando a decisão proferida no Pedido de Providências n.º 

11263-6.2018.811.0040 – código 202862;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, em caráter excepcional, precário e provisório, o Sr. 

ALEXANDRE JONATHAN DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG 

n.º 416.788-0 SSP/MT e do CPF n.º 298.771.131-04, para exercer o cargo 

de Tabelião e Registrador Civil do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial desta 

Comarca, na forma de Interino, com efeitos a partir de 23/11/2018, até que 

a serventia seja provida por concurso público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria 

Geral da Justiça.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006714-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA OAB - SC28135 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. I. E. C. D. M. E. E. L. -. E. (REQUERIDO)

 

1006714-26.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006690-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINALDO CRUZ AMARAL CHAGAS (REQUERIDO)

 

1006690-95.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 
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Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006679-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARTOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ADEMAR SCHERNER (REQUERIDO)

 

1006679-66.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

efetuar o praparo da Carta Precatória expedida. CERTIFICO e dou fé para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 

do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 

(urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 24 

de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006393-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006393-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM RÉU: KELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA Vistos 

etc. De pronto, analisando detidamente o feito, observo que não se acha 

nos autos o comprovante de recolhimento da guia relativa as custas e 

taxa judiciária. Desta feita, em consonância com o disposto no Provimento 

n. 22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006392-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006392-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM RÉU: R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Vistos 

etc. De pronto, analisando detidamente o feito, observo que não se acha 

nos autos o comprovante de recolhimento da guia relativa as custas e 

taxa judiciária. Desta feita, em consonância com o disposto no Provimento 

n. 22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006536-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS MARTINS DO NASCIMENTO SILVA OAB - MA11725 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006536-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA RÉU: NICOLE SARAIVA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. PROCESSE-SE o 

presente feito em segredo de justiça (artigo 155, II, CPC) e com isenção de 

custas. DEFIRO os benefícios de justiça gratuita. Sem prejuízo, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 16h:00min, 

a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

a ré ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou da ré a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá a ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. No mais, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006488-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006488-21.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ITACIR JOSE FROZZA RÉU: ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de ação alimentos c/c pedido de tutela para visita e guarda 

ajuizada por ITACIR JOSE FROZZA em face de NATHANAEL DOS 

SANTOS FROZZA, representada por sua genitora ROSANGELA CAMPOS 

DOS SANTOS. O Autor narra que vem contribuindo mensalmente para o 

sustento de seu filho com o valor de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, porém a Requerida supostamente impõe embaraços ao exercício 

desta obrigação. Narra ainda que procurou o Centro Judiciário de Solução 

de conflito e cidadania de Sorriso- CEJUSC, mas restou frustrada a 

tentativa de acordo. Eis o breve relatório. Decido. Primeiramente, RECEBO 

inicial, vez que presentes todos os requisitos do artigo 319 do Código 

Instrumental Civil. DEFIRO ao Autor o benefício da Justiça Gratuita, 

podendo ser revogado a qualquer momento. Vê-se que a paternidade do 
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Requerente restou comprovada através da Certidão de Nascimento trazida 

aos autos. Assim, conforme requerido pelo próprio Autor, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente correspondente a R$ 2816,20 (duzentos e oitenta e seis reais 

e vinte centavos), que serão devidos a partir da intimação e deverão 

prosseguir até decisão final da causa. Quanto ao pedido liminar em 

relação à guarda e visitas ao menor, postergo sua análise para após a 

contestação, eis que insuficientes as informações neste juízo de cognição 

sumária. Desde já, DESIGNO audiência de mediação para o dia 11 de 

fevereiro de 2019 às 17h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Sem 

prejuízo do cumprimento das deliberações acima, abra-se imediata vista 

dos autos ao MPE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002551-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AGUIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDINALVA ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

1002551-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005431-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA ROSA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005431-65.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a possibilidade de 

acordo entre as partes, DEFIRO a concessão do prazo requerido em id. 

16549112. ANOTE-SE. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito, bem como cumprir a determinação de 

emenda exarada em id. 15572802, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000977-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR STEFFLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XIMANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

1000977-13.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito no 

prazo de 10 dias. 24 de novembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001172-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BELTRAME (EXECUTADO)

 

1001172-95.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line no valor de R$ 74,29, requerendo o que de 

direito, no prazo de 10 dias. 24 de novembro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

 

1004830-93.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequnte, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 1.678,63, bem como para apresentar matrícula atualizada do imóvel 

indicado em Id. 13494867 - Pág. 2. 24 de novembro de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

 

1004830-93.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 1.678,63, podendo manifestar-se no prazo de 05 dias. 24 de novembro 

de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1006536-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS MARTINS DO NASCIMENTO SILVA OAB - MA11725 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006536-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA RÉU: NICOLE SARAIVA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. PROCESSE-SE o 

presente feito em segredo de justiça (artigo 155, II, CPC) e com isenção de 

custas. DEFIRO os benefícios de justiça gratuita. Sem prejuízo, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 16h:00min, 

a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

a ré ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou da ré a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá a ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. No mais, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006488-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006488-21.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ITACIR JOSE FROZZA RÉU: ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de ação alimentos c/c pedido de tutela para visita e guarda 

ajuizada por ITACIR JOSE FROZZA em face de NATHANAEL DOS 

SANTOS FROZZA, representada por sua genitora ROSANGELA CAMPOS 

DOS SANTOS. O Autor narra que vem contribuindo mensalmente para o 

sustento de seu filho com o valor de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, porém a Requerida supostamente impõe embaraços ao exercício 

desta obrigação. Narra ainda que procurou o Centro Judiciário de Solução 

de conflito e cidadania de Sorriso- CEJUSC, mas restou frustrada a 

tentativa de acordo. Eis o breve relatório. Decido. Primeiramente, RECEBO 

inicial, vez que presentes todos os requisitos do artigo 319 do Código 

Instrumental Civil. DEFIRO ao Autor o benefício da Justiça Gratuita, 

podendo ser revogado a qualquer momento. Vê-se que a paternidade do 

Requerente restou comprovada através da Certidão de Nascimento trazida 

aos autos. Assim, conforme requerido pelo próprio Autor, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente correspondente a R$ 2816,20 (duzentos e oitenta e seis reais 

e vinte centavos), que serão devidos a partir da intimação e deverão 

prosseguir até decisão final da causa. Quanto ao pedido liminar em 

relação à guarda e visitas ao menor, postergo sua análise para após a 

contestação, eis que insuficientes as informações neste juízo de cognição 

sumária. Desde já, DESIGNO audiência de mediação para o dia 11 de 

fevereiro de 2019 às 17h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Sem 

prejuízo do cumprimento das deliberações acima, abra-se imediata vista 

dos autos ao MPE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002142-95.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a petição da executada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TEODORO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000953-14.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

1003256-35.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 
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da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 1.435,00 (um 

quatrocentos e trinta e cinco reais), Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ANTONIO FRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (RÉU)

MONALISA ZANONI SOFIATTI (RÉU)

 

Processo nº: 1005764-17.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006531-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006531-55.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003607-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MARIA FEIX DAL BEM (REQUERIDO)

KARINA MARTINELLO (REQUERIDO)

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (REQUERIDO)

 

1003607-71.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 2.905,00 (DOIS 

MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS), Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006372-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRO ANDREI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006372-15.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005435-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

DEBORA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005435-05.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

 

1005242-24.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados de INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, acessando o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços 

na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 26 de novembro de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005323-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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CERTIDÃO 1005323-70.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004398-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. E. D. O. (REQUERENTE)

N. T. E. D. O. (REQUERENTE)

S. T. L. (REQUERENTE)

S. M. E. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. E. (REQUERIDO)

E. A. E. (REQUERIDO)

E. E. (REQUERIDO)

E. J. E. (REQUERIDO)

M. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004398-40.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 273-51.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17.574/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 275,11, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 184/186, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as 

custas e o valor de R$ 68,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139482 Nr: 10387-49.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -EPP, 

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA, DEBORA LIMA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.523,31, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.98/100, sendo que o valor refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99044 Nr: 1646-88.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE JERONIMO DE BRITO FERREIRA, MARCOS 

VINICIUS DE BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, 

ELIANILTON BENEDITO MACHADO RODRIGUES, BRADESCO SEGUROS - 

AUTO RE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - OAB:MT 

17.232, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO BIGOLIN - 

OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM - 

OAB:6.576, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7341-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11.180, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA/DENUNCIADA 

À LIDE - BRADESCO SEGUROS, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 613,40, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 391, sendo que o valor de 

R$ 413,40 refere-se as custas e o valor de R$ 200,00 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57988 Nr: 1598-37.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SONIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, 

FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, 
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MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES REQUERIDAS E 

DENUNCIADA A LIDE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 2.355,68, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 309/316, custas pro rata 

entre os requeridos e a denuciada, sendo assim cada parte deverá arcar 

com o pagamento de R$ 785,22, sendo que o valor de R$ 392,61 refere-se 

as custas e o valor de R$ 392,61 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143668 Nr: 639-56.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 282,43, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.117/120, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as 

custas e o valor de R$ 75,73 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37275 Nr: 198-90.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAIR BORGES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA (PEDRO JAIR 

BORGES DA ROSA), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 553,62, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.242/244, sendo que o valor 

de R$ 413,40 refere-se as custas e o valor de R$ 140,22 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, CARLOS EDUARDO BELLOTTI REZENDE - 

OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - 

OAB:OAB/RS 87.146, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - OAB:184.970-E/SP, 

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, 

EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO 

KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - 

OAB:OAB/RO2507, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, 

FABIANA BOLOGNANI GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 

65.635, FELIPE NAVEGA MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA 

KALE DA CAL WINTER - OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS 

MARTINS - OAB:182424, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 

8.840, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME 

AUGUSTO DE SOUZA QUITES - OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA 

COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB:OAB/RO 5546, HELOISA 

HELENAWANDERLEY MACIEL - OAB:OAB/MS 1103-B, HUGO FILARDI 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, IVAN MENDES DE BRITO - 

OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - OAB:146176/SP, JANAINA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, JEANNE SALVIANO DA S. 

DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - OAB:9.206/MT, Jonathan 

Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - 

OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - OAB:OAB/MG152049, 

LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, LUIZINHO ORMANEZE - 

OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA POYART - OAB:OAB/ 

DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, MARCELO 

GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS AUGUSTO 

LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES - OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 
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OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS CREDORES E NTERESSADOS QUE 

NÃO SE FIZERAM PRESENTES NA AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6648-10.2011.811.0040

 ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ADMINISTRADOR JUDICIAL

PARTE RÉQUERIDA: TERCEIROS INTERESSADOS

INTIMANDOS: EVENTUAIS CREDORES E INTERESSADOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS CREDORES E INTERESSADOS 

que não se fizeram presentes na presente audiência, cientificando-os do 

teor das presentes ocorrências e deliberações, bem como para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentem planilha de cálculo de seus créditos 

trabalhistas, devendo ser observado a data do pedido de recuperação no 

que pertine a atualização do crédito, cientificando-os ainda que a ausência 

de apresentação de planilha e, desde que não constatado qualquer 

divergência pela Administradora Judicial, será mantido o crédito 

inicialmente constante do quadro geral de credores.

OCORRÊNCIAS: Declarada aberta a audiência, verificou-se a presença 

das pessoas acima.A Administradora Judicial apresentou Quadro Geral de 

Credores, conforme anexo.O Dr. André Luiz Campos das Neves Ribeiro – 

OAB/MT 12.560, advogado do credor Banco Bradesco requereu prazo 

para juntada de procuração/substabelecimento.Os credores Banco Credit 

Suisse Brasil S/A e Banco Investimentos Credit Suisse Brasil S/A, Banco 

Itaú Unibanco S/A, Engebio Engenharia Ambiental LTDA, William Rodrigues 

dos Santos, Adailton Ferreira dos Santos, José Roberto Lemes Batista, 

Ediney dos Reis Souza, Sandro dos Santos Rosa, Valdir Ferreira de 

Castro e HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo pugnaram pela juntada de 

procurações/substabelecimentos, os quais seguem anexos ao presente 

termo.Seguindo, a MMa. Juíza informou os presentes quanto a gravação 

da solenidade, cujo teor foi gravado (áudio e vídeo) em mídia digital, 

anexada aos autos, em consonância com o disposto no artigo 209, § 1º, 

do CPC. Pela MM. Juíza foi feita ainda a advertência às partes sobre a 

vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a 

pessoas estranhas ao processo.Após, a magistrada passou as expor os 

objetivos da solenidade, consignando os seguintes pontos a serem 

abordados: 1. Viabilidade de cumprimento do plano de recuperação judicial 

após o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 

1000531.96.2017.8.11.0000 pela Primeira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça deste Estado; 2. Busca de alternativas junto à 

Recuperanda e os credores que garantam a satisfação do crédito, mas 

também a continuidade/erguimento da empresa; 3. Diante das 

inconsistências apontadas pela Administradora Judicial em relação ao 

último quadro geral de credores, especificadamente credores trabalhistas, 

buscar solução célere e efetiva para atualização correta dos créditos e 

posterior retificação do quadro;4. Definir a forma de alienação dos lotes 

localizados no loteamento Porto Alegre;5. Definir alternativa para 

pagamento dos créditos, face a total inviabilidade de se fazer mediante a 

expedição de Alvará Judicial.Prosseguindo, a MMa. Juíza informou os 

presentes quanto aos valores dos depósitos vinculados e os pendentes 

de vinculação aos processo.Logo após, a MMa. Juíza indagou os patronos 

da recuperanda quanto a viabilidade de cumprimento do plano. O 

procurador da Recuperanda destacou o atual cenário da empresa, 

sugerindo a perseguição dos créditos, tais como da empresa Fortaleza, 

Prefeitura de Porto Velho/RO, bem como a diferença da valorização da 

venda dos terrenos elencados no último plano.O Patrono dos credores Itaú 

e Safras, Dr. Bruno indagou ao Advogado da recuperanda sobre o fluxo 

de caixa e faturamento da empresa durante o lapso temporal, desde o 

pedido de recuperação.A Administradora Judicial destacou que o valor 

constante da garantia real no montante de R$ 5.112.640,00 não foi 

considerado o valor real que é de R$ 700.000,00, mas sim houve a soma 

do valor de R$ 800.000,00, havendo, portanto, uma redução de R$ 

100.000,00 nesta categoria.O Promotor de Justiça informou quanto a 

necessidade de se ausentar da solenidade, em razão da necessidade de 

participação nas audiências concentradas junto a Vara da Infância.Em 

seguida, o Defensor Público destacou a necessidade da recuperanda 

apresentar o faturamento da empresa durante todo o período que ficou 

sobrestado o plano em decorrência da decisão proferida no Agravo de 

Instrumento, haja vista que foi informado pelos sócios da empresa que já 

foram entregues em torno de duzentas casas após o pedido de 

recuperação.O patrono do credor Banco Bradesco fez apontamentos 

quanto às mudanças ocorridas durante o trâmite processual.A magistrada 

pontuou quanto a necessidade de apuração pela Administradora Judicial 

de todos os créditos trabalhistas, em razão das inconsistências 

detectadas em alguns créditos, como por exemplo, nos processos de 

códigos: 92763 e 94465, sugerindo, portanto, o levantamento/reanálise 

dos mesmos.A Administradora Judicial destacou a necessidade de 

aferição dos créditos para apuração real dos valores devidos.O patrono 

do Banco Bradesco sugeriu a verificação dos créditos pela 

Administradora Judicial e, caso constatado erros materiais, a retificação 

dos créditos, bem como a publicação de novo quadro geral de credores a 

fim de que o mesmo possa ser consolidado, abrindo-se em seguida prazo 

para manifestação da recuperanda e dos credores.A MMa. Juíza sugeriu 

a apresentação de novo quadro geral de credores, com a verificação dos 

valores pela Administradora Judicial, sugerindo, inclusive, a submissão do 

plano a nova assembleia em caso de concordância pelas partes.Por sua 

vez, o patrono da recuperanda sugeriu seja estabelecido prazo para a 

Administradora Judicial apresentar novo quadro de credores.A patrona do 

credor William Rodrigues indagou se haveria desconto das verbas 

trabalhistas, o que foi explicado pela magistrada.A recuperanda 

concordou com a contratação de Contador para auxiliar no levantamento 

das inconsistências, sendo deliberado pelos presentes pela nomeação do 

Sr. Aldo Nuss para realização/atualização dos cálculos relativos aos 

créditos trabalhistas.O patrono do Banco Bradesco indagou quanto à 

existência de lista de credores trabalhistas, bem como a presença de 

todos na presente solenidade ao que foi respondido negativamente. 

Pontuou ainda que para evitar alegação futura dos mesmos quanto a não 

oportunização para manifestação sobre as deliberações nesta 

oportunidade, deve ser consolidado o quadro geral e oportunizado de 

forma facultativa tais credores para manifestação e, em caso de inércia, 

fosse mantido o valor constante na habilitação.O Dr. Newton Acunha 

Rocha indagou quanto os créditos trabalhistas habilitados em valor menor, 

dos quais sobrevieram condenação a maior, tendo sido explicado que a 

atualização seria até a data do pedido de recuperação.O credor Banco 

Bradesco informou que já exerceu a escolha quanto aos terrenos a serem 

transferidos ao mesmo, conforme plano de recuperação judicial, que 

aguarda seu cumprimento.A Administradora Judicial informou a existência 

de 20 (vinte) lotes no residencial Porto Alegre que devem ser vendidos 

pela recuperanda e os ativos financeiros devem ser aportados na conta 

da recuperação.Em relação aos alvarás de levantamento, as partes 

deliberaram consensualmente pela abertura de conta corrente em nome da 

recuperanda, a qual seria gerida unicamente pela Administradora Judicial, 

todavia, esta conta necessita ficar isenta de eventuais bloqueios 

judiciais.A MMa. Juíza deliberou pela expedição de ofício para o Banco do 

Brasil e Caixa Economica Federal solicitando informações sobre a 

possibilidade de abertura de consta em nome da recuperanda, a ser 
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administrada exclusivamente pela Administradora Judicial, com a finalidade 

especifica de efetuar pagamento aos credores e isenta de qualquer tipo 

de bloqueio.O preposto do Banco do Brasil, Sr. Dener Didone, chegou ao 

final da solenidade, requerendo a apresentação de procuração e 

substabelecimento.Feitos as considerações, a MMa. Juíza declarou 

encerrada a presente Audiência de Gestão Democrática.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada de procuração/substabecimento pelo patrono do credor Banco 

Bradesco. Em consonância com o deliberação consensualmente pelos 

presentes, para realização das atualizações dos cálculos do credores 

trabalhistas, NOMEIO o Sr. ALDO NUSS, contador, devidamente 

cadastrado no banco de peritos do TJ/MT, conforme ficha cadastral que 

segue em anexo, que deverá servir o encargo escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. INTIME-SE o perito acerca da 

nomeação, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

proposta de honorários periciais para auxiliar a Administradora Judicial na 

apuração das divergências e confecção de novo quadro geral de 

credores. Apresentada a proposta, INTIME-SE a Recuperanda para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a mesma e, se for o caso, 

efetuar o depósito do valor nos autos. Diante das deliberações conjuntas 

pelos presentes, FIXO o prazo até o dia 20/12/2018 para apresentação 

das planilhas de cálculos pelos credores trabalhistas, bem como pela 

recuperanda, a qual se responsabiliza em trazer a planilhas de crédito 

trabalhistas do Estado de Rondônia, devendo as partes encaminharem 

diretamente à Administradora Judicial, mediante entrega em mãos próprias 

ou pelo e-mail: rjbsconstrutora@gmail.com. DETERMINO ainda a publicação 

de edital com prazo de 20 (vinte) dias para intimação de eventuais 

credores e interessados que não se fizeram presentes na presente 

audiência, cientificando-os do teor das presentes ocorrências e 

deliberações, bem como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem planilha de cálculo de seus créditos trabalhistas, devendo ser 

observado a data do pedido de recuperação no que pertine a atualização 

do crédito. Conste ainda do edital que a ausência de apresentação de 

planilha e, desde que não constatado qualquer divergência pela 

Administradora Judicial, será mantido o crédito inicialmente constante do 

quadro geral de credores.O referido edital deverá ser publicado no DJE, 

bem como em jornal de grande circulação deste Estado, bem como nos 

Estados de Acre, Rondônia e DF. Decorrido o prazo para apresentação 

das planilhas e efetuado o depósito dos honorários periciais, CONCEDO a 

Administradora Judicial, bem como ao perito acima nomeado, o prazo de 

60 (sessenta) dias para apresentação do quadro geral de credores 

devidamente retificado. Oportunamente, CONCLUSOS. No mais, OFICIE-SE 

ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal solicitando informações 

sobre a possibilidade de abertura de conta em nome da recuperanda, a 

ser administrada exclusivamente pela Administradora Judicial, com a 

finalidade específica de efetuar pagamento aos credores, consignando a 

necessidade de que referida conta seja blindada de qualquer tipo de 

bloqueio. Os presentes saem intimados. Cumpra-se com urgência. Às 

providências.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Sandra C.R. Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

 Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3228 Nr: 294-91.1996.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPENE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047/O, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, HING - OAB:20604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, JOSE LUIZ CARBALLO 

MENEZES - OAB:273580, KARES REGES SIERRA - OAB:, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A

 Vistos etc.

 Considerando que a convolação da recuperação judicial em falência foi 

motivada pelo inadimplemento do débito da empresa Kapene Fertilizantes 

Ltda junto ao credor Banco Sistema S/A, aliado ao parecer favorável do 

Ministério Público Estadual (fl. 1255/1256), estando formalmente em ordem, 

com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b’ do CPC, HOMOLOGO o 

acordo firmado às fls. 1238/1244, instruído com os documentos de fls. 

1245/1253, para que surta os regulares efeitos de legalidade, de modo 

que, TORNO SEM EFICÁCIA a sentença de decretação de falência 

proferida às fls. 859/875, devendo a Secretaria da Vara expedir todo 

necessário à baixa dos efeitos daquela decisão.

 Custas remanescentespela Kapene Fertilizantes Ltda, se houver.

 Tendo as partes renunciado expressamente ao prazo recursal, decorrido 

o prazo para apresentação de embargos de declaração (ressalvado no 

termo de acordo), cientificado o órgão ministerial e, por fim, recolhidas 

eventuais custas remanescentes, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA, PARA SE MANIFESTAR QUANTO A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, TENDO EM VISTA QUE A 

PARTE RÉ NÃO FOI LOCALIZADA PARA CITAÇÃO. SORRISO, 26 DE 

NOVEMBRO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - 

ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 4895-52.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Intimação do advogado(a)IONARA SANTOS DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 4895-52.2010.811.0040, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 2886-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PIACINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 15h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 
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desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89163 Nr: 747-27.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMEU TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para se manifestar acerca 

da Certidão do Oficial de Justiça, juntada às fls.145/146, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3369 Nr: 183-78.1994.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO ANTONIO RUFFATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDILAR BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do oficial de justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, a fim de que seja expedido 

mandado citatório, conforme decisão judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38720 Nr: 1599-27.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO, TRANSPORTES LAGO AZUL 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO A FIM DE QUE REQUEIRA O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DOS 

AUTOS RETORNAREM AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10996 Nr: 153-96.2001.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAISER (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, JULIANO 

TRAMONTINA - OAB:4728-B, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca do parecer da Procuradoria 

Estadual, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39168 Nr: 2010-70.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA FRANCIO, NELSON FRANCIO, MARIA 

RAISER LEDUR, ESELFIRA RAISER SEIDEL, JAIR MARCELO LEDUR, 

OLINDA RAISER SCHULZ, IVO RAISER, BERTA RAISER SEIDEL, ERICA 

RAISER, CRISTINA FALÇÃO, ARTHUR SEIDEL, HELMUTH SEIDEL, JOÃO 

DO NASCIMENTO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATHARINA RAISER - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, JULIANO 

TRAMONTINA - OAB:4728-B, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, SIDNEY 

MARQUES - OAB:2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca do parecer da Procuradoria 

Estadual, no prazo de 10 dias.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003503-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LIMBERGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nilmar napiwoski (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003503-16.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA MARIA LIMBERGER RÉU: NILMAR NAPIWOSKI VISTOS. 1.) Defiro 

o requerimento de Id 16352805, razão pela qual redesigno a audiência de 

instrução para o dia 04 de junho de 2019, às 13:30h, permanecendo 

válidas as demais determinações da decisão de Id 15513484. 2.) 

Expeça-se o necessário. 3.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005490-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

FERNANDO PANISSAN LODI (EXECUTADO)

JORGE JOAO HARTMANN (EXECUTADO)

ADIEL JOSE HARTMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005490-87.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ADIEL 

JOSE HARTMANN, ARLINDO FIOREZE, FERNANDO PANISSAN LODI, 

JORGE JOAO HARTMANN VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 05 dias, informe se o acordo foi cumprido, 

salientando que sua omissão será interpretada como quitação, 

autorizando a extinção do feito. 2.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1000542-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000542-39.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELZA MARIA DA SILVA E LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) 

De fato, há erro material na sentença de Id 119905087, a qual julgou 

improcedente a pretensão aduzida na petição inicial e condenou a parte 

requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais. Assim, com base no 

art. 494, inciso I, do CPC, RETIFICO a parte dispositiva da sentença de Id 

119905087, para que dela fique constando: CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, 

ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos em favor do autor. 2.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001919-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001919-45.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GUILHERME HENRIQUE SOUZA SANTOS VISTOS. 1. 

INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e SIEL, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte 

autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à 

empresa interessada a manutenção de seus cadastros de clientes 

devidamente atualizados, possuindo variados meios à sua disposição para 

diligenciar na localização da parte devedora. 2. INTIME-SE a parte autora, 

via DJe, para que se manifeste em prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004831-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004831-44.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: CRISTHIANNE NIGRO 

PIMENTA DE CAMPOS VISTOS. 1.) Diante da petição de Id 15719734, 

determino a remessa do feito à Comarca de Várzea Grande – MT, com as 

anotações de estilo. 2.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005352-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FELIX RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005352-23.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MANOEL FELIX RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) 

Intime-se a parte autora para que promova o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção por abandono. 2.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000864-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000864-59.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) 

Remeta-se o feito à instância superior para apreciação do recurso, com 

as anotações e homenagens de estilo. 2.) Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002101-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002101-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2. 

CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). 3. Fixo, desde já, honorários 

advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de 

custas (701, § 1º, NCPC). 4. Consigne-se que caso a parte interessada 

não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. 5. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001358-84.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

DALME ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EMBARGADO)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001358-84.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: DALME ALVES DE SOUZA EMBARGADO: POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA, DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP 

VISTOS. 1) Nos termos dos artigos 9º/10 do NCPC, manifeste-se a parte 

exequente quanto às alegações de Id 10858423 (impugnação ao cálculo), 

no prazo de 15 dias. 2) Após, renove-se conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005631-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR OAB - GO23380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005631-72.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO EMBARGADO: 

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. VISTOS. 1.) Em linhas gerais, pleiteia a parte 

embargante a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de 

recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais e 

despesas do processo. Ocorre que, como é cediço no ordenamento 

jurídico brasileiro, a gratuidade judiciária deve ser concedida somente às 

pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem 

arcar com as verbas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou do 

sustento de sua família. 2.) No caso em tela, entendo que a parte autora 

NÃO faz jus ao benefício. Os documentos anexados aos autos 

demonstram que o autor/embargante possui capacidade financeira que 

permite suportar as custas judiciais e as despesas do processo. O autor é 

“engenheiro agrônomo” na região de Sorriso/MT e possui veículo 

registrado em seu nome, conforme consulta ao Sistema RENAJUD. Além 

disso, declarou-se fiador de débitos de pessoa jurídica de direito privado, 

circunstância esta que faz presumir ter boa condição econômica. Lado 

outro, não há qualquer documentação idônea nos autos que comprove a 

situação de hipossuficiência financeira do requerente. 3.) Assim, 

INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora/embargante e DETERMINO 

sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial. 4.) Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006639-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO GILMAR SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006639-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEANDRO MACHADO RÉU: PEDRINHO GILMAR SILVA VISTOS. 1. Recebo 

os autos oriundos da Justiça do Trabalho. 2. Certifique-se quanto ao 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, conforme legislação 

estadual de regência. Em sendo o caso, intime-se a parte autora, via DJe, 

para providenciar o devido recolhimento, sob pena de extinção do feito. 

Em caso de gratuidade judiciária, deverá o autor, desde logo, comprovar 

os requisitos para a concessão da benesse. 3. Sem prejuízo, intimem-se 

as partes para que manifestem interesse na designação de 

audiência/sessão de conciliação. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006715-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI HARTMANN BRATZ (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006715-11.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: 

CLAUDIO ROBERTO BRATZ, DANIELI HARTMANN BRATZ VISTOS. 1 - 

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas judiciais preliminares. 2 - CITE-SE a parte executada, 

na forma requerida na inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 

ao exequente a quantia de 5.094 sacas de soja de 60kg cada uma, nos 

termos dos artigos 806/813 do NCPC, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. 3 – Decorrido o 

prazo e não havendo adimplemento da obrigação, proceda de imediato a 

busca e apreensão da coisa indicada, na forma do art. 806, § 2º, do 

NCPC, c.c. art. 813 do mesmo diploma legal. 4 – Conste do mandado/carta 

que a parte executada poderá opor embargos, no prazo de 15 dias, 

consoante regras dos artigos 914/920 do NCPC. 5 – Em conformidade com 

o disposto no art. 827 do NCPC, aplicado por analogia e uniformidade do 

processo executivo, fixo honorários em favor do advogado da parte 

exequente em 10% do valor da execução, verba essa que será reduzida 

à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no item “2” acima. 6 

– Se requerido, proceda a Secretaria do Juízo a expedição de certidão de 

admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro 

público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de 

expedição. 7 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006327-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA DALMORO ZANOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006327-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DIVA DALMORO ZANOL VISTOS. 1.) 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção/indeferimento. 2.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006616-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLANDINA TESKE NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006616-41.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLANDINA TESKE NEVES RÉU: ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA VISTOS. 

1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 

3º, NCPC). 2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 3. Nos 

termos do artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou 

sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente 

mínimo de 20 dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento ao ato, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 4. Após, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

e/ou sessão designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, 

cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do NCPC. 5. Não havendo prova pré-constituída do risco 

de dilapidação patrimonial, indefiro a tutela de urgência postulada na peça 

inicial. 6. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004406-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. L. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - 170.536.058-09 (PROCURADOR)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SUZIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004406-17.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO DE LIMA SUZIN PROCURADOR: FABIANA DE 

LIMA EXECUTADO: JOSE CARLOS SUZIN VISTOS. 1. Proceda a intimação 

da parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos cópia do título executivo que embasa a cobrança, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Após, façam-me os autos CONCLUSOS. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004885-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AKIRA SUZUKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004885-10.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SUZANA NORA EXECUTADO: ANDRE AKIRA SUZUKI 

VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 3. DEFIRO assistência judiciária 

gratuita à parte exequente, bem como o aditamento do polo ativo, na forma 

requerida. 4. Na forma do art. 528 do NCPC, CITE-SE a parte executada 

para que, no prazo de três (3) dias, efetue o pagamento do débito em 

aberto, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão civil e protesto do pronunciamento judicial. 

CUMPRA-SE, servindo cópia de mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001486-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS GARCIA ARRAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001486-41.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

GLADIS GARCIA ARRAES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. 1.) Considerando a juntada de 

documento novo aos autos (ID 13970581 – retro), intime-se a parte 

contrária para manifestação, no prazo de 15 dias, consoante regra do art. 

437, § 1º, do NCPC. 2.) Após, conclusos. 3.) Intime-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003998-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003998-60.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EXECUTADO: 

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI VISTOS. 1.) INTIME-SE a 

parte exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo 

de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivo. 2.) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório. 3.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIEL OTOWICZ (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001459-24.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CRISTIANE SANTOS COSTA EXECUTADO: JOCIEL OTOWICZ 

VISTOS. 1.) Defiro o requerimento retro. Providencie o necessário para 

intimação do executado, na pessoa de seu advogado constituído, visando 

o pagamento do débito alimentar, no prazo de três dias, sob pena de 

prisão civil. 2.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000512-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AMARO (RÉU)
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MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000512-67.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI RÉU: MARCELO AMARO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. VISTOS. 1.) Diante da apólice de seguro 

apresentada em Id 7975702, defiro a denunciação da lide pretendida em 

contestação. Para tanto, CITE-SE a seguradora MAPFRE SEGUROS S/A 

para apresentar resposta, no prazo legal. 2.) Após, intime-se a parte 

autora para réplica. 3.) Oportunamente, voltem conclusos para 

saneamento do feito. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004404-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004404-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A EXECUTADO: 

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004733-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ALVES MOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004733-93.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARIANE ALVES MOLA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ROQUE (RÉU)

SONIA DE ROQUE (RÉU)

ELIANE DE ROQUE (RÉU)

ODIRLEI ROQUE (RÉU)

SIDNEI DE ROQUE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000958-07.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR DE ROQUE RÉU: ELIANE DE ROQUE, ODIRLEI ROQUE, SIDNEI DE 

ROQUE, SONIA DE ROQUE, SANDRA DE ROQUE VISTOS. 1. Compulsando 

os autos, verifica-se que os requeridos Eliane de Roque e Odirlei de 

Roque ainda não foram citados, razão pela qual determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 30 dias, apresente nos autos seus 

endereços atualizados, visando a concretização do ato citatório, sob pena 

de extinção. 2. Lado outro, considerando a incapacidade da requerida 

Sonia de Roque, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curadora especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta. 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001195-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001195-07.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERTO CARLOS DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1. 

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

22/02/2019, às 09:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 5 de 

novembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003867-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENO ALBINO BAUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003867-22.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BENO ALBINO BAUMANN REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. VISTOS. 1- Recebo as petições de Id 15228864, como 

cumprimento de sentença. 2 - DETERMINO as mudanças necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença. 3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

NCPC, INTIME-SE a parte executada adversa para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. 4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC. 5- Não sendo efetuado tempestivamente o 

pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada pela parte 

interessada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário 

à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006181-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. P. (RÉU)

J. E. D. S. C. (RÉU)

I. P. M. (RÉU)

M. M. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 15 

de março de 2019, às 08:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 26 de novembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006605-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001519-94.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA RÉU: FRANCISCO ADONIR 

GAZIERO VISTOS. 1.) CERTIFIQUE-SE quanto ao correto recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, bem como quanto à tempestividade dos 

embargos apresentados. 2.) Após, renove-se conclusão. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004283-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004283-19.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA VISTOS. Se 

tempestivo, o que deverá ser previamente certificado pela Secretaria da 

Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos 

à execução apresentados, todavia, ausentes os requisitos legais 

pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com 

espeque no art. 919, § 1º do NCPC. No mais, intime-se o exequente para 

manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006616-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLANDINA TESKE NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 15 

de MARÇO de 2019, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 26 de novembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1006414-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. (REQUERENTE)

M. L. F. (REQUERENTE)

C. F. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. O. (REQUERIDO)

 

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

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida, via 

PJE, devendo instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, 

deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a distribuição, no prazo 

de 30 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3803-97.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 550,23, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.182/184, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 136,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006041-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. F. (REQUERIDO)

J. E. F. (REQUERIDO)

D. D. F. D. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GLAUBER L ING I A R D I  S T R A C H I C I N I  P R O C E S S O  n . 

1006041-33.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: GISELE TEREZINHA MENDES 

Endereço: Rua Tefé, 114, Vila Bela, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: DINORA DE FATIMA DA FONTOURA Endereço: 

Rua Alta Floresta, 440, Escola 13 de Maio, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Nome: JAIME ELIDIO FONTOURA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO JAIME ELIDIO 

FONTOURA, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. INTIMAÇÃO PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA 

DE MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/02/2019, ÀS 17:00 HORAS, 

NO CEJUSC DE SORRISO-MT RESUMO DA INICIAL: "Consoantes 

documentos inclusos, a autor a e o segundo requerido são genitores de 

W. M. D. F., nascido em 30 de outubro de 2012 e W. M. D. F., nascida em 

11 de maio de 2010 . No procedimento pré -processual nº 61249 que 

tramitou perante o CEJUSC, em sessão de mediação, as partes ajustaram 

que a guarda dos filhos seria exercida de forma unilateral pela avó 

paterna, Sra Dinora de Fatima da Fontoura, ora requerida e conviveria 

livremente com os genitores. A avença foi homologada por sentença. Em 

que pese o ajuste ter ocorrido pela livre vontade das partes, a avó 

paterna, ora requerida, não vem cumprindo -o, de modo que a convivência 

familiar da mãe com os filhos está prejudicada . A requerida, sem qualquer 

motivação, constantemente cria empecilhos para impedir que a mãe e a 

família materna tenham acesso aos infante s . As atitudes da requerida 

além de gerarem sofrimento a autor a e aos menores, fazem com que os 

genitores vivam em desarmonia, o que também reflete no comportamento e 

desenvolvimento psicológico da s crianças. O requerido Jaime Elidio 

Fontoura, tomou rumo ignorado, sendo que em consulta ao Sistema 

Infonseg verifica -se que seu endereço não está atualizado. seja ao final, 

julgada totalmente procedente a presente ação, para modificar a guarda, 

deferindo a requerente a guarda unilateral de Willian Mendes da Fontoura 

e Walison Mendes da Fontoura, com a expedição do competente termo; 

bem como para regulamentar o direito de convivência, nos termos 

sugeridos nesta peça" DECISÃO: "VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC). 2. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 3. Nos termos do artigo 695 do NCPC, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 4. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, na 

forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o prazo 

de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC. 

CITE-SE, POR EDITAL, o requerido JAIME ELIDIO FONTOURA. 5. Após a 

mediação, não havendo acordo, determino a realização de estudo 

psicossocial do caso, no prazo de 90 (noventa) dias. Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 
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CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, digitei. SORRISO, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000591-46.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO 

LINCOLN ALVES SILVA VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 30 dias, apresente certidão cartorária atualizada do bem 

imóvel que pretende ver penhorado. 2.) Em se comprovando a titularidade 

da parte executada por meio da certidão, desde já DEFIRO a penhora 

sobre o bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na forma do art. 845, 

§ 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada como fiel depositária do 

bem. 3.) Após, expeça-se mandado/precatória para avaliação do bem e, 

ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a parte executada, 

seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do art. 842 do NCPC. 

4.) Consigno que, para eficácia perante terceiros, competirá à parte 

exequente providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do 

NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário. 5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VICENTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000735-54.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

GERALDO VICENTE DA SILVA VISTOS. As partes se compuseram 

amigavelmente para parcelamento do débito em aberto, requerendo a 

suspensão do feito até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em 

análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente execução de 

título extrajudicial até 26/03/2019, data da última parcela pactuada, nos 

termos do artigo 922, caput, do NCPC. Decorrido o prazo estabelecido, 

intime-se a parte exequente, via DJe, para manifestar eventual interesse 

no prosseguimento do feito, advertindo-a de que a inércia será 

interpretada tacitamente como quitação do débito, autorizando a extinção 

do feito pelo pagamento. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000896-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU BOBEK (EXECUTADO)

LISANDRA ZANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000896-93.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

OBJETIVA AGRICOLA LTDA EXECUTADO: TADEU BOBEK, LISANDRA 

ZANINI VISTOS. 1. Em linhas gerais, pleiteia a parte exequente (pessoa 

jurídica) a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de 

recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais. 

Ocorre que, como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se 

de pessoa jurídica, a concessão da benesse só é admitida em caráter 

excepcional, quando efetivamente demonstrada nos autos sua situação 

de hipossuficiência. 2. No caso em tela, entendo que a parte autora não 

faz jus ao benefício, eis que se encontra em plena atividade empresarial, 

com CNPJ ativo, atuando no ramo agrícola. Não há qualquer documentação 

idônea nos autos que comprove a situação de hipossuficiência financeira 

da requerente. 3. Assim, INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora e 

DETERMINO sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue 

o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial. 4. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006620-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006620-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA RÉU: BIANCHI TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA - ME VISTOS. FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS S.A ajuizou a presente 

ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c.c. 

suspensão de protesto com pedido liminar c/c indenização por danos 

materiais e morais, em face de BIANCHI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, 
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pugnando pelo deferimento de liminar, a fim de sustar o protesto relativo a 

intimação expedida pelo 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT (protocolo nº 

365670). Aduz que recebeu intimação para pagamento de duplicata 

mercantil no valor de R$14.196,75, com vencimento para 10/10/2018. 

Sustenta que a dívida é inexistente, pois decorre de contrato de transporte 

e entrega de produtos celebrado entre as partes que não foi cumprido 

com êxito pela requerida, uma vez que ao "ao chegar na sede dos 03 

(três) clientes da requerente, os produtos não estavam congelados, 

sendo que houve ainda o extravio/perca de algumas unidades, por culpa 

única e exclusiva da requerida". A inicial veio instruída com documentos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do NCPC e estando recolhidas as custas iniciais e taxa 

judiciária, RECEBO a inicial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. 

Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º, NCPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). No caso, os documentos apresentados com a petição inicial, 

especialmente a intimação do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso (Id 

16461386), os DACTE com os destinos do transporte contratado (Id 

16461389) e mensagens de e-mail trocadas com os clientes que 

receberiam a mercadoria da empresa autora (Id 16461566), conferem 

plausibilidade às alegações da parte autora. Há, portanto, probabilidade do 

direito alegado. Ademais, verifica-se que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, sujeitando a parte autora a sofrer 

antecipadamente os efeitos do protesto enquanto ainda não foi definida a 

questão de modo definitivo. Quanto ao periculum in mora, resta cristalino, 

pois é inegável que o protesto extrajudicial importa em restrição ao crédito 

e abalo perante o comércio local, podendo gerar prejuízo irreparável à 

atividade econômica da parte autora. Lado outro, para resguardar o 

tratamento isonômico às partes e, visando o ressarcimento de eventuais 

danos que a providência possa causar ao executado, na esteira do art. 

300, § 1.º do NCPC, entendo necessário o oferecimento de caução real 

pela parte autora do valor do protesto (R$ 14.196,75). Nesta ótica, 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida na inicial e determino que a requerida se abstenha de efetuar o 

protesto relativo ao protocolo nº 365670 (Id 16461386), no valor de 

R$13.956,38 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito 

centavos), ou, em tendo o mesmo já sido lavrado, que seja sustado o 

protesto, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE a parte autora a prestar 

caução, nos termos do art. 300, § 1º, ambos do CPC/2015, sob pena de 

revogação da liminar deferida, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a 

caução ofertada ser homologada por este juízo. Oficie-se ao 2º Ofício 

Extrajudicial de Sorriso/MT, dando-lhe ciência desta decisão, a fim de que 

adote as providências cabíveis. Em prosseguimento ao feito, CITE-SE a 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente de que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

o manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão 

a este juízo natural para homologação; não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá a requerida oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002608-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE 

UMUARAMA - SICOOB ARENITO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR FELIX RIBAS OAB - PR28044 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY DIAS RAMPANI (DEPRECADO)

LUIZ CARLOS RAMPANI (DEPRECADO)

LANCHONETE KILEY LTDA - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002608-89.2016.8.11.0040. DEPRECANTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE 

UMUARAMA - SICOOB ARENITO DEPRECADO: LANCHONETE KILEY LTDA 

- EPP, MICHELY DIAS RAMPANI, LUIZ CARLOS RAMPANI VISTOS. 1) 

Indefiro o requerimento retro, visto que o Sistema RENAJUD tem âmbito 

nacional, sendo certo que a parte interessada deve formular o pedido 

junto ao Juízo Deprecante. 2) Devolva-se a missiva ao Juízo Deprecante, 

com as anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEZOLATO OAB - SP242724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAGUAI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000069-19.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME EXECUTADO: 

PARAGUAI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME VISTOS. As partes se 

compuseram amigavelmente para parcelamento do débito em aberto, 

requerendo a suspensão do feito até o prazo final para o cumprimento do 

pacto. Em análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente execução de 

título extrajudicial até a data da última parcela pactuada, nos termos do 

artigo 922, caput, do NCPC. Aguarde-se em ARQUIVO PROVISÓRIO até 

ulterior manifestação da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004766-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JL SCHMITT JUNIOR - ME (EXECUTADO)

JAIME LUIZ SCHMITT JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004766-83.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: JL SCHMITT JUNIOR - 

ME, JAIME LUIZ SCHMITT JUNIOR VISTOS. 1) Considerando que a defesa 

da parte executada se deu por meio processual inadequado, REJEITO sua 

análise. Isto porque, como se sabe, os embargos à execução devem ser 

distribuídos em apartado, isto é, em ação autônoma, distribuída por 

dependência ao feito executivo, inclusive com o recolhimento das custas 

judiciais devidas. 2) Desta feita, desentranhem-se as petições e 
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documentos de Ids 10994550, 10994589, 10994767, 10994817, 10995278, 

10995335, 10995364 e 10995385, intimando-se a parte executada quanto 

ao teor desta decisão. 3) Intime-se a parte exequente para que promova o 

regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000927-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MOREIRA LUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000927-84.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

NATANAEL MOREIRA LUNA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Devidamente citada, a parte requerida deixou 

transcorrer em branco o prazo para contestação, conforme certificado no 

Id 14567042. É o relatório. Passo a sanear o feito. Conforme se nota do 

feito, a parte requerida, embora devidamente citada, não contestou a 

presente ação. Deste modo, em observância ao disposto no artigo 344, do 

CPC/2015, reputo como verdadeiros os fatos alegados na inicial, deixando 

consignado, desde já, que a decretação da revelia não implica 

obrigatoriamente na procedência total do pedido, por tratar-se de 

presunção relativa. Destaco que, conforme se nota dos documentos 

juntados pela parte autora, a invalidez permanente alegada é parcial, 

razão pela qual necessário se faz a instrução probatória para se apurar o 

grau de extensão da incapacidade. Deste modo, não havendo questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

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

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

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002328-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GUARESCHI (EXECUTADO)

MARILEY ALVES ESPINDOLA GUARESCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002328-21.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: LUIZ ANTONIO 

GUARESCHI, MARILEY ALVES ESPINDOLA GUARESCHI VISTOS. (1) 

Considerando que os embargos da parte ora executada (petições e 

documentos de Ids 10219097, 10218615 e seguintes) foram distribuídos 

em apartado (autos 1005231-92.2017.8.11.0040), determino a intimação 

da parte exequente para que promova o regular andamento do processo 

executivo, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. (2) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000227-74.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA EXECUTADO: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA 

EIRELI, JULIANO MURARO VISTOS. 1.) Diante da apresentação de certidão 

de matrícula de bens imóveis atestando a titularidade da parte executada, 

DEFIRO a penhora sobre os bens indicados. Lavre-se o respectivo termo, 

na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada 

como fiel depositária do bem. 2.) Após, expeça-se mandado/precatória 

para avaliação dos bens e, ato contínuo, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, proceda a intimação pessoal da parte executada 

quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo 

casada a parte executada, seu cônjuge também deverá ser intimado, na 

forma do art. 842 do NCPC. 3.) Consigno que, para eficácia perante 

terceiros, competirá à parte exequente providenciar a averbação da 

penhora às margens da matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis, nos termos do art. 844 do NCPC. De igual modo, consigno que a 

parte exequente deverá atentar ao disposto no art. 799 do NCPC, 

providenciando as intimações pertinentes, caso necessário. 4.) 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000906-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000906-74.2017.8.11.0040. AUTOR(A): S 

C STUMM CONFECCOES - ME RÉU: BANCO GMAC S.A. VISTOS. 1. Em 

linhas gerais, pleiteia a parte requerente (pessoa jurídica de direito 

privado) a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de 

recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais e das 
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despesas do processo. Ocorre que, como é cediço no ordenamento 

jurídico brasileiro, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da 

benesse só é admitida em caráter excepcional, quando efetivamente 

demonstrada nos autos sua situação de hipossuficiência. 2. No caso em 

tela, entendo que a parte autora não faz jus ao benefício, eis que se 

encontra em plena atividade empresarial, com CNPJ ativo. Não há qualquer 

documentação idônea nos autos que comprove a situação de 

hipossuficiência econômica da parte requerente a ponto de lhe isentar do 

recolhimento das custas. 3. Assim, INDEFIRO a gratuidade judiciária à 

parte autora e DETERMINO sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 

15 dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento da inicial. 4. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001050-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SOARES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001050-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE ANTONIO 

SOARES SANTOS VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de JOSE ANTONIO SOARES 

SANTOS, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive 

cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais 

foram recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por 

expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela requerida em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: FIAT, Modelo: STRADA CS 

FIRE (Celebration) 1.4 8V FLEX 2p, Ano: 2011/2011, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9BD27803MB7381712, Renavam: 00308671929, Placa: NPK6491, 

descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000515-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CLAIR SCHULTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ BANDEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000515-56.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

NEIVA CLAIR SCHULTZ REQUERIDO: ALVARO LUIZ BANDEIRA VISTOS. 

1- Dos pedidos contidos na petição de Id 5479069: Alega o executado que 

o presente feito executivo deve ser extinto por falta de interesse 

processual, tendo em vista que "as partes ao celebrarem o contrato 

particular de confissão de dívida estabeleceram como única forma de 

pagamento a entrega de coisa, determinada pelo gênero, qual seja, soja, e 

pela quantidade 1.500 (um mil e quinhentas) sacas. Não havendo no título 

exequendo qualquer estipulação de pagamento em moeda corrente, ou 

ainda a opção por outra forma de pagamento" e a parte exequente 

"passou a perseguir o milho, ou seja, produto diverso daquele previsto no 

título". No entanto, verifico que inobstante o pedido de tutela cautelar 

antecedente de arresto do milho plantado na área rural objeto da CPR que 

instrui a presente execução, o pedido principal formado pelo exequente na 

petição de Id 1650557 consiste na entrega de 1.500 sacos de soja, 

conforme dispõe a cláusula quarta do referido título extrajudicial, não 

havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita. Além disto, 

observo que o executado, embora devidamente intimado da decisão 

interlocutória de Id 1465328, que deferiu o arresto cautelar, não interpôs 

qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão temporal (artigo 

223,do CPC). Da mesma forma, não há que se falar em revogação da 

medida que determinou a complementação do arresto, tendo em vista que 

a decisão proferida no Id 4801612 também não foi objeto de recurso, 

estando precluso o direito do executado de rediscutir a questão. Diante 

disto, INDEFIRO os pedidos constantes da petição de Id 5479069. 2- Do 

pedido contido na petição de Id 7268832 Tendo em vista o executado foi 

devidamente citado (Id 4855374) e não pagou o débito ou ingressou com 

embargos à execução, DETERMINO a conversão do arresto em penhora, 

nos termos do artigo 830, §3º, do CPC. INTIME-SE a parte executada 

acerca do pedido de liberação dos grãos arrestados, nos termos do artigo 

876, §1º. inc. I, do CPC. Após, conclusos. No mais, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento da 

diligência complementar, conforme certidão de Id 15341798. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003629-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SORRIBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

CELI LUCIANI SULZBACHER (EXECUTADO)

JULIETA MARIA SULZBACHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003629-03.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: SORRIBRINDES COMERCIO DE 

BRINDES LTDA - ME, CELI LUCIANI SULZBACHER, JULIETA MARIA 

SULZBACHER VISTOS. 1.) Diante da apresentação de certidão de 

matrícula do bem imóvel atestando a titularidade da parte executada, 

DEFIRO a penhora sobre o bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada como 

fiel depositária do bem. 2.) Após, expeça-se mandado/precatória para 

avaliação do bem e, ato contínuo, caso não tenha advogado constituído 

nos autos, proceda a intimação pessoal da parte executada quanto à 

efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a 

parte executada, seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do 

art. 842 do NCPC. 3.) Consigno que, para eficácia perante terceiros, 

competirá à parte exequente providenciar a averbação da penhora às 

margens da matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos 

termos do art. 844 do NCPC. De igual modo, consigno que a parte 

exequente deverá atentar ao disposto no art. 799 do NCPC, 

providenciando as intimações pertinentes, caso necessário. 4.) 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004787-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR(A))

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (RÉU)

CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGACAO E PORTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004787-25.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920, MARIO FELIPE GASPERIN RÉU: 

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, CIANPORT - CIA NORTE DE 

NAVEGACAO E PORTOS VISTOS. 1. Em linhas gerais, pleiteia a parte 

autora a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de 

recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais. 

Ocorre que, como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se 

de pessoa jurídica, como é o caso dos autos, a concessão da benesse só 

é admitida em caráter excepcional, quando efetivamente demonstrada nos 

autos sua situação de hipossuficiência. 2. No caso em tela, entendo que a 

parte autora não faz jus ao benefício, eis que se encontra em plena 

atividade empresarial, com CNPJ ativo, atuando no ramo do transporte de 

cargas, e possuindo, inclusive, veículos automotores de grande porte 

registrados em seu nome, conforme consulta ao Sistema RENAJUD 

(extrato anexo). Assim, especificamente quanto à empresa privada Graf 

Transportes, não há qualquer documentação idônea nos autos que 

comprove a situação de hipossuficiência econômica da requerente. 3. 

Assim, INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora e DETERMINO sua 

intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. 

4. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004302-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO MOREIRA DOS SANTOS OAB - PR73872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEMIGUEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004302-59.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - ME 

EXECUTADO: MARIA SEMIGUEM VISTOS. 1. Sem delongas, verifico que o 

presente feito comporta imediata extinção, sem resolução de mérito, ante a 

falta de recolhimento das custas iniciais. Compulsando os autos, 

verifica-se que, após o indeferimento dos benefícios da gratuidade 

judiciária, a parte autora foi regularmente intimada e advertida a recolher 

as custas iniciais e a taxa judiciária, mas quedou-se inerte. 2. Com efeito, 

dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo Civil que “será cancelada 

a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias”. Desta maneira, é medida de rigor o indeferimento da inicial, 

com a consequente extinção do feito, sem exame do mérito. 3. Ante o 

exposto, levando-se em conta que a parte autora não efetuou o 

recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a 

inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do 

mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil vigente, determinando o cancelamento da distribuição, 

sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição. 

4. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte 

requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação. 5. 

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004023-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CRISTINE POLLI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004023-73.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

AYMORE RÉU: ANDRESSA CRISTINE POLLI VISTOS. A causa versa sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, 

verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001690-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CANDIDO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARTINI (RÉU)

ALESSANDRA MARTINI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001690-51.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILMAR CANDIDO DE MOURA RÉU: ALESSANDRA MARTINI - ME, 

ADRIANA MARTINI VISTOS. Tratam-se de embargos de declaração 

ofertados por GILMAR CÂNDIDO DE MOURA, em face da r. sentença 

proferida no Id 12610945, alegando que houve omissão quanto à 

confirmação da liminar deferida no Id 7359550, bem como no que tange à 
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aplicação da multa prevista em razão do descumprimento da liminar. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, 

estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.” Pois bem. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que 

melhor sorte não lhe socorre, uma vez que não há que se falar em 

confirmação da liminar de obrigação de entrega do bem objeto da lide 

quando a parte autora formula o seguinte pedido subsidiário em sua inicial: 

"e) em caso de não entrega do bem, requer sejam as requeridas 

condenadas a indenizar o requerente pelos danos materiais suportados, 

na importância de R$44.170,00 (quarenta e quatro mil cento e setenta 

reais), referente ao valor pago pelo veículo". Deste modo, inexistindo 

omissão da sentença combatida, a rejeição dos embargos declaratória é 

medida de rigor. Destaco que qualquer irresignação da parte embargante 

em relação à sentença prolatada deve ser objeto de recurso cabível na 

espécie. Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, mantendo-se o decisum embargado em 

seus exatos termos. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003347-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA (EMBARGANTE)

GUILHERME SANTOS LESSA (EMBARGANTE)

ANDREIA DE PAULA RAMOS SANTOS (EMBARGANTE)

JULIANO DA SILVA SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003347-28.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO CARMO 

VELASCO HIGINO LESSA, JULIANO DA SILVA SANTOS, ANDREIA DE 

PAULA RAMOS SANTOS EMBARGADO: VILSON MIGUEL VEDANA 

VISTOS. SENTENÇA. Trata-se de Embargos À Execução interposto por 

GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO 

LESSA, JULIANO DA SILVA SANTOS e ANDRÉIA DE PAULA RAMOS 

SANTOS em face de VILSON MIGUEL VEDANA, qualificados nos autos. 

Em despacho de Id 10321814 foi determinada a intimação da parte autora 

para comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção. 

Em Id 14983677 foi certificado o decurso do prazo legal sem qualquer 

manifestação pela parte embargante. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sem delongas, verifico que o feito comporta extinção imediata, 

sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas. 

Compulsando estes autos, verifica-se que a parte autora foi regularmente 

intimada para recolher as custas iniciais e a taxa judiciária, mas quedou-se 

inerte. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo Civil 

que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Ante ao exposto, levando-se em conta que 

a parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais e respectiva 

taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da 

distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de 

Distribuição. Sem condenação em honorários, visto que a parte requerida 

não foi citada para os atos e termos da presente ação. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo, na forma da CNGC-TJMT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003584-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO FRUHAUF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GOMES OAB - PR35245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCEU COPETTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003584-96.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANDRE EDUARDO FRUHAUF RÉU: DILCEU COPETTI VISTOS. Tratam-se de 

embargos de declaração ofertados por ANDRÉ EDUARDO FRUHAUF, em 

face da sentença proferida no Id 14547138, alegando que houve erro 

material do juízo em relação à condenação ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais. Em Id 15271936 foi certificado o decurso do prazo sem a 

manifestação da parte requerida acerca dos embargos declaratórios. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, 

estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.” Pois bem. No que tange ao aludido erro material, entendo que assiste 

razão ao embargante, de modo que, em decorrência da procedência do 

pedido inicial, a condenação do embargante, e não do embargado, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatício é medida 

que se impõe. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para que onde se lia: "Condeno o 

embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil." Deve se ler: 

"Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos 

termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005269-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005269-07.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: NIDERA SEMENTES LTDA. VISTOS. A parte exequente 

apresentou pedido de desistência da ação, contando com a anuência da 

parte executada. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil, c.c. art. 775 do mesmo diploma legal. Custas e 

honorários na forma retro pactuada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença e nada sendo requerido, 
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arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000862-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000862-21.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP VISTOS. A parte 

embargante apresentou pedido de desistência da ação, contando com a 

anuência da parte embargada. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários na 

forma da petição retro juntada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005622-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO FERREIRA RIBAS (REQUERENTE)

MARIA CLENIR FERREIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

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

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005622-47.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: LINDOLFO FERREIRA RIBAS, MARIA CLENIR FERREIRA 

RIBAS VISTOS. LINDOLFO FERREIRA RIBAS, ajuizou o presente pedido de 

Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados em nome de 

sua esposa, Sra. Maria Clenir Ferreira Ribas, então hospitalizada e em 

estado grave de saúde. Sustentou, em síntese, que está desempregado e 

dedicado única e exclusivamente aos cuidados de sua esposa, sendo a 

única fonte de renda do casal o benefício previdenciário percebido por ela. 

Entre um ato e outro, foi noticiado o falecimento da Sr. Maria Clenir Ferreira 

Ribas (Id 11595918), requerendo o autor a expedição de alvará, 

autorizando o levantamento de valores para pagamento das despesas 

funerárias, de R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Em 

petição de Id 11754788, a i. representante do Ministério Público manifestou 

favoravelmente pela expedição do alvará para levantamento do valor 

suficiente para o ressarcimento das despesas funerárias. Vieram os 

autos conclusos. Breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre 

pontuar que o alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária 

pelo qual se pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, 

a autorização para o levantamento de saldo existente junto à conta 

bancária nº 0016622-7, agência 1456-7, do Banco Bradesco, pertencente 

a Sra. Maria Clenir Ferreira Ribas. Com efeito, a Lei 6.858/80 possibilita o 

levantamento de valores relativos a FGTS e PIS-PASEP pelos dependentes 

habilitados perante o INSS ou, na sua falta, pelos respectivos sucessores 

da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. A legitimidade 

ativa ainda é expressamente conferida pelo artigo 5º do Decreto 

85.845/81, “in verbis”: “na falta de dependentes, farão jus ao recebimento 

das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto os sucessores do titular, 

previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento 

do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento”. É certo, 

ademais, que, nos termos do Decreto 85.845/81, tal permissão aplica-se 

igualmente para o levantamento de “saldos de contas bancárias, saldos de 

cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, 

desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros 

bens sujeitos a inventário” (art. 1º, inciso V). Em análise aos documentos 

carreados aos autos, verifica-se que o autor é viúvo da Sra. Maria Clenir 

Ferreira Ribas (Id 11595918) e, conforme bem salientou a i. promotora de 

justiça, o pagamento das despesas funerárias constitui encargo que deve 

ser suportado pelo espólio, nos termos do artigo 965, I, e artigo 1998, 

ambos do Código Civil, sendo dispensável, portanto, a oitiva de eventuais 

herdeiros para o levantamento dos valores pleiteados. Sendo assim, 

DEFIRO a expedição do alvará pretendido, AUTORIZANDO o requerente 

LINDOLFO FERREIRA RIBAS, a efetuar o levantamento dos valores 

depositados em nome do “de cujus” MARIA CLENIR FERREIRA RIBAS junto 

ao Banco Bradesco (Id 16478250), até o limite das despesas funerárias 

comprovadas - R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Após o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará. Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004285-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAURO CESAR DOS SANTOS RÉU: BANCO PAN S.A. VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação (Id 15780950/52). 

DECIDO. Considerando que a parte requerida apresentou contestação 

após o pedido de desistência do autor, tenho por desnecessária sua 

anuência, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, 

acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC), suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, visto que beneficiária da gratuidade judiciária. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000687-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000687-95.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

APARECIDO ALVES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por APARECIDO 

ALVES DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 09/12/2015. A inicial veio acompanhada dos 
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documentos de Id. 1495145 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. Foram apresentadas contestação (Id 

3697231) e impugnação à contestação (Id 5049308). No CEJUSC 

restou-se inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5902638. 

Processo devidamente saneado afastando as preliminares suscitadas. 

Perícia médica em Id 13834179. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória. Posto isto, passo a análise do mérito. 

Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte autora se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 09/12/2015. Destaco 

que, inobstante o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior 

ao acidente (25/02/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra 

que a autora passou pelo atendimento de emergência do Hospital Regional 

de Sorriso na data do acidente (Id 1495153). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela perícia médica (Id 13834198), da qual se 

extrai que a parte autora sofreu em seu ombro direito, sendo o dano 

anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 75%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 75% x 25%, qual 

seja, R$ 3.375 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente ao 

dano no ombro direito da parte autora, devendo ser descontado deste 

valor eventual montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$ 3.375 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais) a parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000794-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANA DALAZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000794-42.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JULYANA DALAZEN RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Tratam-se de 

embargos declaratórios ofertados por BRADESCO SEGUROS S/A, em 

face da r. sentença proferida no Id 11787649, alegando que houve 

contradição do juízo quanto à condenação do embargante em honorário 

advocatícios sucumbenciais no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já 

que foi pleiteado na exordial a condenação em referida verba no 

percentual de 20% do valor da condenação que, no caso, foi de 

R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). No andamento de Id 15976233 foi certificado o decurso do 

prazo sem manifestação do embargado. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que melhor sorte não lhe assiste, uma 

vez que não há se falar em sentença ultra petita em decorrência da 

fixação de honorários advocatícios quando observado os ditames da lei 

processual civil (art. 85, §8º. CPC), sendo certo que é entendimento 

pacificado no e. TJMT que a condenação em honorários advocatícios 

independente até mesmo de pedido expresso da parte. Neste sentido, 

vejamos o julgado abaixo: “BANCO MERCANTIL S/A APELADO: SUELEN 

MAYARA APARECIDA PADILHA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS 

PROCEDENTES – PENHORA SOBRE VEÍCULO APÓS SUA ALIENAÇÃO – 

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CONDENAÇÃO DO 
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EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA 

PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO 

DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO 

COMPROVADO QUE A EMBARGANTE AGIU COM DESÍDIA OU FORA DO 

PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 123 DO CNT PARA VIABILIZAR A 

TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é extra petita a sentença que 

fixa a condenação os honorários advocatícios independentemente de 

pedido da parte, pois a condenação decorre do fato objetivo da 

sucumbência no processo. Se o embargado não comprovou que a 

embargante agiu com desídia e extrapolou o prazo do art. 123 do CNT, 

ônus que lhe cabia, não se aplica o princípio da causalidade. É viável a 

redução dos honorários advocatícios quando a pretensão não foi resistida 

e diante da simplicidade da Ação. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) - destaquei. Ressalto, ainda, que qualquer 

irresignação do embargante em relação à decisão prolatada deve ser 

objeto de recurso cabível na espécie. Diante de todo exposto, CONHEÇO, 

todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS constante de Id 

11999547, mantendo-se a sentença proferida em seus exatos termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002562-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002562-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000509-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000509-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos /BG. Especifiquem as partes as eventuais provas que 

pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo 

de 15 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005943-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005943-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de 

Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por CLAUDISON ALVES DOS SANTOS contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15836633, em que comprova o recebimento do 

benefício até 08/05/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEMECIO SILVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003387-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEMECIO SILVERO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

se deu em 20/09/17 (15478428) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 13/07/18, não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Visando comprovar a qualidade 

de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 11/02/2019 

às 13h45min para a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, conforme disposto 

no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte intimar as 

testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006071-68.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE RONALDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de pedido de concessão de tutela de 

urgência formulado pela parte autora, sob o argumento de que se 

encontra impossibilitada de exercer suas atividades laborativas. Alega a 

parte autora, que é pessoa pobre e se encontra vivendo de favor na casa 

de seu irmão, sendo que possui dívida decorrente de pensão alimentícia 

devida a sua filha, tendo juntado documentos para corroborar suas 

alegações (Id n. 16146564, 16146569, 16146245, 16149917). É o relatório. 

Decido. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, sob o argumento de que, em 

que pese a decisão retro tenha indeferido a tutela de urgência pela falta 

de documentos que comprovem indene de dúvidas a sua incapacidade, 

fato é que, após o indeferimento, juntou nos autos documentos que 

comprovam se tratar de pessoa em situação de pobreza e que se 

encontra acometida de enfermidades que lhe impedem o labor. O artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, pelos novos documentos juntados pelo 

autor, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Ademais, a tutela não fora deferida anteriormente justamente pelo fato da 

parte autora não ter carreado aos autos, naquela oportunidade, 

documentos que corroborassem com sua alegação de incapacidade, o 

que foi sanado com os novos documentos juntados. Nestes termos, 

impende pontuar que, para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS juntado aos 

autos e decisão de indeferimento de prorrogação em que comprova 

recolhimento até 24/08/2018 (id. 15949427 e 15949431). Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização do laudo médico realizado por 

expert deste Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade de 

irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Do exposto, acolho o pedido de reconsideração e DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, 

determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado até posterior decisão final da lide. No mais, cite-se o 

requerido para contestar a ação, no prazo legal, conforme já determinado 

anteriormente. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000341-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS DA CAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. CARLOS DA CAS, qualificado na inicial, ajuizou a presente 

ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade híbrida, alegando 

fazer jus a tal benefício por ter sido segurado especial e urbano do 

requerido, bem como por preencher os demais requisitos necessários. 

Recebida a inicial foi indeferida a liminar e determinada a citação do 

requerido (Num. 12144638). O Requerido contestou a demanda, alegando 

a ausência de carência para concessão do benefício pleiteado (Num. 

13064382). A requerente impugnou a contestação em num. 13537134, 

rechaçando os pontos controvertidos pelo requerido e ratificando o já 

exposto na inicial. Designada audiência de instrução, a mesma foi 

realizada em 17/10/2018, tendo sido inquiridas três testemunhas da parte 

autora, tendo a mesma apresentado alegações finais remissivas à inicial, 

ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no 

ato (Num. 16002728). Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por CARLOS 

DA CAS contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A aposentadoria 

por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com 

mais de 65 anos, quando homem; e 60 anos, quando mulher, desde que 

cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida 
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(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08): 

soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do 

trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se homem; e 60 anos de 

idade, se mulher. O ponto controverso do presente feito gira em torno da 

presença ou não das provas do exercício de atividade rural da parte 

autora. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” In casu, constata-se: 1. a presença da certidão de 

casamento do autor, datada do ano de 12/07/1975, na qual consta a 

profissão de seus pais como agricultores; 2. título de propriedade rural 

emitido pelo INCRA ao genitor do autor no ano de 1972; 3. contrato de 

compra e venda de imóvel rural datado em 20/11/1984; 4. recibo do 

Sindicato de Produtores Rurais de Cap. Leônidas Marques/PR em que 

consta o autor como sócio datado em 02/09/1991; 5. declaração de ITR 

datado em 05/05/1992; notas fiscais de produtos rurais datadas em 

01/12/1993, 09/12/1993, 29/10/1992, 30/04/1994, 20/04/1982; 6. cédula 

rural pignoratícia datada em 17/07/1996 com parcelas a serem pagas de 

1997 a 2002; 7. notas promissórias de 05/12/1994 e 05/07/1996; romaneio 

de algodão datado em 27/05/1992; 8. carteirinha de sócio do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Capitão Leônidas Marques com admissão em 

22/03/1978; 9. declaração de atividade rural emitida pelo Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Capitão Leônidas Marques em que foi 

reconhecida atividade rural exercida pelo autor de 1961 a 1975, com seu 

genitor e, após, em 1978 a 1993, como proprietário; 10. nota fiscal datada 

em 07/06/1993; 11. guia de recolhimento de contribuição sindical 

rural/agricultor familiar datada em 06/07/1997; 12. nota fiscal datada em 

04/11/1997; entre outros diversos documentos com datas aproximadas; 

No mais, a prova testemunhal corrobora a prova documental e atestando o 

exercício da atividade rural. Destarte, o início de prova material trazido pela 

parte requerente é confirmado, assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, onde se constata que a parte autora 

laborou na área rural, começando ainda na infância com seus pais, cujos 

documentos têm força suficiente para preencher os requisitos exigidos 

pela Lei nº 8.213/91. Conforme depoimentos das testemunhas inquiridas 

em Juízo, o autor desempenhou atividade rural desde muito jovem até que 

veio a contribuir com o requerido na área urbana, sendo que, no começo, 

ajudava seu pai em suas terras e, após, veio a ser proprietário de imóvel 

rural, onde exercia atividades rurais com a ajuda de sua esposa e filhos. 

A testemunha Janete Carla Hemann de Paula informa que conhece o autor 

desde quando este morava no Paraná, sendo que o autor era proprietário 

de um pequeno sítio onde possuía algumas plantações para sua 

sobrevivência e de sua família. Do mesmo modo, a testemunha Wilson 

José de Paula informou que conhece o autor há uns 20 anos, sendo que o 

autor, quando morava no Paraná, era pequeno agricultor, começando 

suas atividades campesinas com seu genitor. Por fim, a testemunha Nersi 

Teresinha Hemann aduz conhecer o autor “da lavoura” sendo que este 

trabalhava em seu pequeno sítio, onde possuía animais e pequenas 

plantações e que depois este se mudou para o Mato Grosso onde passou 

a trabalhar na cidade. Assim, restou devidamente demonstrado nos autos 

o exercício de atividade rural no período de 1961 a 1993 (Nums. 11543056 

– pg. 46); 12/12/1994 (Num. 11543056); 30/04/1994 (Num. 11543056 – pg. 

32); 31/10/1997 a 31/10/2002 (Num. 11543056 – pg. 34); 17/07/1996 

(11751567– pg. 01); 1995 a 1997 (Num. 11751620), totalizando mais de 36 

anos de atividade rural. Por fim deve ser consignado que a concessão do 

benefício à aposentadoria por idade para trabalhador rural não pode ser 

condicionada à contribuição para o sistema previdenciário, na condição de 

segurado especial. Os artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o 

seguinte: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações:... III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, 

aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 

39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta 

Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por 

invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 

1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” É comum no meio rural que o 

trabalhador alterne períodos de atividade rural e de atividade urbana, sem 

que consiga completar os requisitos para se aposentar por idade numa ou 

noutra categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que passava a 

exercer, temporária ou permanentemente, atividades de natureza urbana, 

encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo 

previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 

e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 

sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 
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Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 11543056, 

a parte autora conta com 67 anos de idade, uma vez que nasceu em 

04/11/1951, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 3º 

do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a parte autora possui 102 

contribuições para com o requerido (Num. 11543053 – pg. 24) que, 

somadas ao período de atividade rural acima reconhecido, atingem a 

carência necessária à concessão do benefício de aposentadoria por 

idade híbrida, conforme dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91. Questão que 

merece ser enfrentada é quanto ao suposto requisito de ser o último 

vínculo previdenciário decorrente de trabalho rural. Destaque-se que, para 

a conjugação do tempo de serviço rural e urbano, não se exige que o 

segurado esteja desempenhando atividade rural por ocasião do 

requerimento administrativo do benefício e/ou do implemento do requisito 

etário. A aposentadoria híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que 

foi para a cidade após o exercício de atividade rural, quanto aquele que, 

após prestar serviço de natureza urbana, foi para o campo, passando a 

exercer trabalho rurícola. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. TRABALHO URBANO. 

APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. 3. Requisito etário do autor 

(nascido em 13.01.1955) para aposentadoria rural em 13.01.2010 

(carência de 14 anos e 6 meses) e para a aposentadoria híbrida em 

13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de prova material: certidão de 

casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito registrado em 1989 (fl. 13), 

ambas constando a condição de lavrador do cônjuge; INFBEN informando 

que a parte autora percebe benefício previdenciário pensão por morte de 

trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, pelo tempo de carência 

necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do postulante demonstrando que ela 

trabalhou em atividade tipicamente urbana, entre 1984 e 1991, não 

prejudica o seu direito a aposentadoria. O caso é de aposentadoria híbrida 

(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08). 

Soma do tempo de trabalho urbano e de rural, excluída a redução da 

idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 7. DIB: a contar de 

13.01.2015, data que implementou todas as condições para a concessão 

do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, 

incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa oficial 

parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. AC 

0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (28/03/17 – Num. 

13064418), nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, entendo 

presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que o fumus boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos 

requisitos do beneficio de aposentadoria por idade híbrida pela parte 

autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, e por ser 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001043-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIGUEL DOS SANTOS SOARES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por 

MIGUEL DOS SANTOS SOARES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurada especial – rural, para tanto, afirma que conta com 65 anos de 

idade, tendo iniciado a labuta rural na infância, perdurando a atividade 

rural até os dias atuais. A inicial veio instruída com os documentos. 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido (Num. 12046561). 

O requerido apresentou contestação (Num. 13034131) suscitando, em 

suma, que a parte requerente não comprovou sua qualidade de segurada 

especial, não cumpriu com o período de carência exigidos para concessão 

do beneficio. O autor impugnou a contestação, rechaçando os pontos 

controvertidos pelo requerido e ratificando a inicial (Num. 13314087). A 

audiência de instrução e julgamento foi realizada em 17/02/18, momento 

em que foram ouvidas testemunhas da parte autora, tendo o requerente 

apresentado memoriais remissivos à inicial, ficando prejudicada a 

apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 16002973). 

É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

MIGUEL DOS SANTOS SOARES contra INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade rural. Não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, passo a análise do mérito. A 

aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos 

trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, quando 

mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, quanto aos 

trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 (cinco) anos para 

ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 1988, em seu art. 

201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda Constitucional n.º 

020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 

se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. Para a concessão do benefício da aposentadoria por 

idade, o trabalhador rural deverá preencher os requisitos legais 

intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva comprovação do exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua” (grifei). Assim dispõe 

o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher.” § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade mínima para a 

concessão do benefício pretendido é manifesto, já que reside no ventre 

dos autos documentos onde se constata que o mesmo nasceu em 

16/02/1953 (Num. 12042938). O ponto controverso do presente feito gira 

em torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural 

do requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento. (grifei)” A parte autora juntou documentos que comprovam a 

atividade rural desenvolvida desde o ano de 1975 até o ano de 2018, 

mormente pela certidão de casamento datada em 11/10/1975, onde consta 

como profissão a de agricultor, bem como pelas certidões de nascimento 

dos filhos, datadas de 28/05/1976, 23/07/1978 e 02/07/1980, constando, 

também, a profissão de agricultor, ficha sindical dos trabalhadores rurais 

de Palma Sola/SC com admissão em 29/04/1981 e demissão em 

19/04/1982; notas fiscais dos anos de 1998, 1999, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016,2017 e 2018, contrato de comodato de área rural com duração 

de 07/01/2009 a 07/01/2011, instrumento particular de arrendamento de 

imóvel rural com duração de dois anos, a contar de Janeiro de 2013 

(Nums. 12043286, 12042977, 12042938). Ademais, a fim de corroborar 

com o já disposto acima, foi reconhecido na ação de num. 

1001042-37.2018.8.11.0040 o direito a aposentadoria por idade rural da 

esposa do autor, Sra. Égide dos Santos Soares. Portanto, os documentos 

acostados com a inicial são aptos a ensejar início de prova documental 

para comprovação do exercício de atividade rurícola. Nesse sentido o 

seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. 

AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe 

em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador 

Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 

mulher, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 

2. No caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor 

tem direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em 

vista que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova 

testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade 

rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no CNIS do autor não 

afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o 

exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme 

preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se referem a 

vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo Regimental do 

INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. Assim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício 

da atividade rural. O início de prova material trazido pela parte requerente 

é confirmado assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida 

nos autos, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe 

a aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 
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ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 

como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurada especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade à trabalhadora rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (05/06/2014 – Num. 

13035802), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006100-55.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CREUZA DE JESUS GODOI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos /BG. Trata-se de ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por CREUZA 

DE JESUS GODOI, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o pagamento do 

beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de segurada especial – 

rural, para tanto, afirma que conta com 61 anos de idade, tendo iniciado a 

labuta rural ainda na infância, perdurando a atividade rural até o ano de 

2013, quando completou 56 anos de idade. A inicial veio instruída com os 

documentos. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido 

(Num. 11119510). O Requerido contestou a demanda, alegando a 

ausência de carência para concessão do benefício pleiteado (Num. 

12066658), oportunidade em que a autora apresentou impugnação, 

rechaçando todas as alegações do requerido (Num. 12257411). 

Designada audiência de instrução, a mesma foi realizada em 18/09/2018, 

tendo sido inquiridas três testemunhas da parte autora, ficando 

prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato 

(Num. 15743586). É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por CREUZA DE JESUS GODOI contra INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade rural. Não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, passo a análise do mérito. A 

aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos 

trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, quando 

mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, quanto aos 

trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 (cinco) anos para 

ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 1988, em seu art. 

201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda Constitucional n.º 

020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 

se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. Para a concessão do benefício da aposentadoria por 

idade, o trabalhador rural deverá preencher os requisitos legais 

intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva comprovação do exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua” (grifei). Assim dispõe 

o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 
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mulher.” § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade mínima para a 

concessão do benefício pretendido é manifesto, já que reside no ventre 

dos autos documentos onde se constata que a mesma nasceu em 

08/01/1957 (Num. 10898449). O ponto controverso do presente feito gira 

em torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural 

da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento. (grifei)” A parte autora juntou documentos que comprovam a 

atividade rural desenvolvida desde julho do ano de 1984 até o ano de 

2013, quando completou 56 anos de idade, mormente as notas fiscais, 

datadas de 07/07/1984, 13/08/1984, 07/07/1989; romaneio de 09/07/1984 

(id. 10898517 – pg. 12,13,14, 15,16,17, 18,19, 20); boletim escolar do filho 

da autora onde se denota que o mesmo estudava na área rural, estando 

este datado em 24/11/1995 (id. 10898517 – pg. 23); proposta de aquisição 

de lote urbano constando a profissão do esposo como agricultor datado 

em 05/02/1987 (id. 10898517 – pg. 24); contrato de compra e venda de 

imóvel datado em 15/04/1997 (id. 10898545); contrato de arrendamento de 

imóvel rural datado em 01/01/2000 (id. 10898534); declaração do Sindicato 

Rural de Terra Nova do Norte/MT em que reconhece como período de labor 

rural da autora o de 1984-2013 (id. 10898674). Portanto, os documentos 

acostados com a inicial são aptos a ensejar início de prova documental 

para comprovação do exercício de atividade rurícola. Nesse sentido o 

seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. 

AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe 

em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador 

Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 

mulher, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 

2. No caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor 

tem direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em 

vista que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova 

testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade 

rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no CNIS do autor não 

afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o 

exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme 

preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se referem a 

vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo Regimental do 

INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. As três 

testemunhas arroladas pela autora afirmam que a conhecem desde 

meados dos anos 1980, sendo que ela vivia em um sítio com seus pais e, 

após, com seu marido, onde realizavam atividades rurais de economia 

familiar. Por fim, as testemunhas alegaram que tem conhecimento que a 

autora ficou na área rural até meados de 1990-1995, quando aduziram 

não possuírem mais conhecimento do paradeiro da mesma após este 

período. Assim, a prova testemunhal corrobora a prova documental e 

inclusive atesta o exercício da atividade rural. O início de prova material 

trazido pela parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela 

prova testemunhal colhida nos autos, cujos documentos têm força 

suficiente para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo 

que o réu deve conceder-lhe a aposentadoria rural, devendo a presente 

ação deve ser julgada procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. 

DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE 

PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este 

Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento 

administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, 

judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 

1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem 

como que sua exigência como condição ao ajuizamento de ação para a 

obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV 

da Constituição Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz 

Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 

30.6.2011 p. 251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação 

ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
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NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Ademais, 

da CTPS da autora se vislumbra que a mesma, quando prestou serviços a 

terceiros, sempre os exerceu como trabalhadora rural, nos períodos de: 

01/11/2007 a 03/09/2008 e 24/01/2011 a 09/03/2011 (id. 10898463). Por 

fim deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria 

por idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurada especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade à trabalhadora rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (03/05/17 – Num. 

12066708), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000602-41.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZETE ANTONIO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ELIZETE ANTONIO SOARES contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas, a mesma não consegue mais desenvolver suas atividades 

laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de auxílio-doença. 

Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção 

do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 11711501). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 12902621), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 13283681). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado aos autos no Num. 14204082, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, formulado por ELIZETE ANTONIO SOARES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 11710553. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 14204084), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, e, aliada à idade da parte 

autora (47 anos), faz jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO RETIDO. 

PROVIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA (grifei). DIB. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 

5. A conclusão da perícia médica produzida nos autos indica que a 

segurada (auxiliar de serviços gerais, 36 anos à época da perícia) é 

portadora de Abaulamento discreto C3-C4 e protusão discal C4-C5, o que 

determina incapacidade parcial e temporária para exercer a sua atividade 

habitual de empregada doméstica. No entanto, o expert faz consignar no 

laudo que a lesão é passível de cirurgia, muito embora entenda não ser 

possível prever tempo de recuperação, pois o mesmo depende da 

previsão cirúrgica (fl. 109). Portanto, a hipótese dos autos é de 

incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para a função que 

desempenhava. (grifei) (...)”(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia, ACORDAO 00675362320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - e-DJF1 DATA:29/08/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 20/07/17 – Num. 12902699 – pg. 05. Visando evitar a 

cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com 

a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da 

data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, 

contados da efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para 

outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-91.2018.8.11.0040
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SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000340-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em 

razão dos problemas de saúde enfrentados, o mesmo encontra-se 

incapacitado para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

indeferido o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 12147346), foi deferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido contestou a demanda alegando a 

ausência de incapacidade laborativa pela parte autora (Num. 13224217). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no 

Num. 14242550, sobre o qual manifestou a parte requerida. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE FILHO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 14242550) é possível divisar que a parte autora, em que 

pese apresente alterações degenerativas em sua coluna, o que lhe 

impede de realizar atividades que lhe exigem esforço físico, fato é que o 

próprio autor informou ao expert que é empresário (proprietário de duas 

mecânicas hidráulicas com total de 13 funcionários) e que atualmente 

exerce funções administrativas em sua empresa, já se encontrando 

reabilitado para outra função laboral, desta forma não havendo 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Assim, não merece 

guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos para 

a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão 

dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 2. Restando incontroverso o cumprimento dos 

requisitos: qualidade de segurado e período de carência; a controvérsia 

trazida pelo INSS cinge-se à presença da incapacidade total/parcial e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Na 

hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) concluiu que a parte autora é 

portadora de espondilodiscoartrose de coluna cervical com radiculopatia 

(CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando de acompanhamento médico e 

fisioterápico, incapacitada parcial e permanentemente para o exercício de 

atividades laborais que exijam esforço físico moderado ou severo, longos 

períodos em posições que mantenham má postura para a coluna e 

extensos percursos de deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório 

ao afirmar que a incapacidade acima mencionada não se estende à 

atividade laborativa habitual da requerente (cabeleireira). A idade 

avançada (62 anos) não tem o condão de alterar a conclusão do laudo 

pericial, eis que a autora se encontra apta para a atividade laborativa que 

garante a sua subsistência, não necessitando ser reabilitada em outra 

função.(grifei) (...)”. Apelação do INSS provida. A Turma, por unanimidade, 

deu provimento à apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 

00535335820174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, e-DJF1 DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela antecipada concedida nos autos. Oficie-se ao EADJ 

para que suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 
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suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não 

havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003512-12.2016.8.11.0040
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GILBERTO CIRINO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003512-12.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILBERTO CIRINO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta por GILBERTO 

CIRINO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL (INSS), sustentando o autor que é portador de deficiência visual, 

bem como portador do vírus HIV, sendo certo que vive sozinho, não 

recebendo ajuda de familiares. Por outro lado, aduz que, em razão das 

suas comorbidades, não consegue exercer seu trabalho habitual, 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido e a realização de 

estudo socioeconômico (Num. 3078104). O requerido apresentou 

contestação, aduzindo a ausência de incapacidade pela parte autora 

(Num. 5902820), bem como da renda inferior à ¼ do salário mínimo. Estudo 

socioeconômico e laudo pericial nos Nums. 10816875 e 14200520, 

respectivamente, sobre os quais manifestaram a parte autora e requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Beneficio de Prestação Continuada 

(LOAS) ajuizada por GILBERTO CIRINO DOS SANTOS contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos necessários 

à implementação da ordem social prevista na Constituição Federal, 

encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que contempla a 

previdência social, saúde e assistência social. A Assistência Social pode 

ser definida como a política pública, integrada por um conjunto de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros com 

renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão na sociedade, 

através do atendimento às necessidades básicas, para o efetivo exercício 

dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência 

Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o benefício 

recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do que 

acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise, em que pese a perita 

afirme que o autor não possui deficiência física ou mental, deve ser levado 

em consideração que a expert reconhece que o autor possui apenas 50 

% da visão em olho direito, bem como é portador do vírus HIV, estando 

inapto parcial e definitivamente para o trabalho. Cumpre destacar, ainda, 

que é entendimento atual dos tribunais que a palavra incapacidade deve 

ser interpretada em um sentido mais social, devendo ser considerada, 

também, para situações em que o sujeito se encontra impossibilitado de 

prover o próprio sustento, como é o caso dos autos. Sobre o tema: 

Súmula 29 da TNU: Para efeitos do art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93, 

incapacidade para vida independente não é só aquela que impede as 

atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de 

prover ao próprio sustento. Neste mesmo prisma, a TNU editou ainda a 

Súmula 78, que também se encaixa no presente caso ao dispor que: 

“Comprovado que o requerente do benefício é portador do vírus HIV, cabe 

ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e 

culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face 

da elevada estigmatização social da doença”. In casu, o autor possui 52 

anos de idade, com pouca escolaridade, sendo possível vislumbrar, da 

realização do estudo social, que este reside sozinho, não podendo contar 

com o auxílio de nenhum familiar, sendo que seu sustento depende de 

trabalhos esporádicos, os quais restam prejudicados atualmente ante a 

sua incapacidade laboral, bem como do recebimento de bolsa família no 

valor de R$ 85,00. No mais, a assistente social é enfática em seu laudo 

(Num. 10816875) ao aduzir que o autor vive em situação de 

miserabilidade. Ademais, é entendimento consolidado nos Tribunais que a 

condição de miserabilidade não deve abster-se a verificação da renda, 

mas a condição de vulnerabilidade do grupo familiar. Vejamos: 

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. 

RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença recorrida, o pedido 

foi julgado procedente, ao fundamento de que restou demonstrado os 

requisitos para a concessão do benefício assistencial à parte autora, 

portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não possui meios 

de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em 

razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo. (grifei) Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 
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1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício, é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (05/11/15 - Num. 

5902827), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela parte autora e, o periculum in mora, pela condição social da 

mesma, é deficiente e considerada hipossuficiente sobre a acepção 

jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente do benefício LOAS, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000166-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FLAVIO JOSE DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG . Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por FLAVIO JOSÉ DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 11404178). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 12530207), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 12982593). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 14242655, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado FLAVIO JOSÉ DE SOUZA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 12530276. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 14242681), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial, permanente, 

sendo pouco provável sua reabilitação, pelo seu grau de instrução. 

Considerando que a incapacidade do autor é permanente para suas 

atividades laborais; considerando seu baixo nível de escolaridade (ensino 

fundamental incompleto), ou seja, de difícil reabilitação, além de ser 

hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da 

mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para concessão do 

beneficio de aposentadoria por invalidez. Porém, considerando que 

segundo entendimento do STJ, a aposentadoria por invalidez está 

condicionada ao afastamento de todas as atividades, sendo o exercício da 

atividade laborativa incompatível com a percepção do benefício por 

incapacidade, devem ser descontados, se houver, os períodos de 

atividade exercidos após a cessação do benefício, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO QUE VOLTA A 

TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE 

VALORES. (grifei) CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O 

agravante sustenta que embora estivesse trabalhando quando do 

deferimento da aposentadoria por invalidez, não pode sofrer descontos 
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em razão disso, porque verteu contribuições previdenciárias nesse 

período. Clama para o fato de que foi necessário trabalhar enquanto não 

concedido o benefício, para sustento próprio e de sua família. 2. A 

irresignação não prospera. Isto porque, a aposentadoria por invalidez está 

condicionada ao afastamento de todas as atividades, regra máxima de 

ordem pública. (grifei) É benefício previdenciário provisório, que será pago 

enquanto permanecer a incapacidade permanente do aposentado para o 

labor. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.454.163/RJ e REsp 

1.554.318/SP. 3. Agravo interno não provido”. (STJ. 2ª T. AgInt no REsp 

1662273/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 19/09/2017, 

DJe 25/09/2017) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ATIVIDADE LABORATIVA. DESCONTO DOS VALORES RELATIVOS AO 

PERÍODO. (grifei) CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento do STJ no sentido da possibilidade de o INSS 

descontar valores relativos ao período em que houve exercício de 

atividade laborativa, porquanto incompatível com a percepção do benefício 

por incapacidade. (grifei) 2. Recurso Especial não provido”. (STJ. 2ª T. 

REsp 1606539/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 23/08/2016, DJe 

13/09/2016) “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDIMENTO REVISIONAL DA AUTARQUIA 

PREVIDENCIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE RETORNO DO SEGURADO À 

ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. 

CABIMENTO. (grifei) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do dever de 

comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu retorno ao 

trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez. 2. Em 

procedimento de revisão do benefício, a Autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, no período de 04/04/2001 a 30/09/2007 (fls. 379 e fls. 463), 

concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 

26/5/2000 a 27/3/2007, o que denota clara irregularidade. 3. A Lei 

8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, II, que valores 

recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam descontados da 

folha de pagamento do benefício em manutenção. 4. Pretensão de 

ressarcimento da Autarquia plenamente amparada em lei. 5. Recurso 

conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1454163/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 15/12/2015, DJe 18/12/2015). Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (27/06/17 – Num. 12530276), nos termos do art. 43, 

da Lei n. 8213/91, descontando-se, porém, os períodos já pagos 

posteriormente a título de auxílio doença, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005683-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AEROTRAFIC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS OAB - SP137659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005683-68.2018.8.11.0040. 

IMPETRANTE: AEROTRAFIC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE Vistos /BG. Trata-se de embargos de declaração, suscitando 

erro material na sentença retro, sob a justificativa de que foi ignorado por 

este juízo o fato de que o auto de infração lavrado contra o impetrante é 

eivado de ilegalidade, uma vez que lavrado por quem não possui 

competência funcional. Aduz que, neste caso, não se faz necessária 

dilação probatória para auferir tal situação, conforme delineado na 

sentença atacada, requerendo, via de consequência, a sua reforma. É o 

sucinto relatório. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão ou erro material no julgado e sim contradição com o entendimento 

do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os 

embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Ademais, sobre o tema: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA 

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). 

Assim, não sendo o caso de aplicação dos dispostos no art. 26 da LEF e 

art. 90, §4º, do NCPC, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003578-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003578-55.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILSON SANTOS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por VILSON SANTOS DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 9032918). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 973821), tendo a mesma impugnando, ratificando os pedidos 

iniciais (Num. 10083991). Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado no Num. 14306271, sobre o qual manifestou a parte autora 

e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado VILSON SANTOS DE SOUZA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 
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razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 9738269. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 14306275), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e definitiva ao 

trabalho, sendo que apresenta deformidade em varo de joelho esquerdo, 

diminuição de amplitude de movimentos e instabilidade, dificultando a 

marcha e causando dores. Considerando que a incapacidade da parte 

autora é permanente para suas atividades laborais; considerando que 

conta com mais de 61 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além 

de ser hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Porém, 

considerando que segundo entendimento do STJ, a aposentadoria por 

invalidez está condicionada ao afastamento de todas as atividades, sendo 

o exercício da atividade laborativa incompatível com a percepção do 

benefício por incapacidade, devem ser descontados, se houver, os 

períodos de atividade exercidos após a cessação do benefício, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO QUE VOLTA A 

TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE 

VALORES. (grifei) CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O 

agravante sustenta que embora estivesse trabalhando quando do 

deferimento da aposentadoria por invalidez, não pode sofrer descontos 

em razão disso, porque verteu contribuições previdenciárias nesse 

período. Clama para o fato de que foi necessário trabalhar enquanto não 

concedido o benefício, para sustento próprio e de sua família. 2. A 

irresignação não prospera. Isto porque, a aposentadoria por invalidez está 

condicionada ao afastamento de todas as atividades, regra máxima de 

ordem pública. (grifei) É benefício previdenciário provisório, que será pago 

enquanto permanecer a incapacidade permanente do aposentado para o 

labor. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.454.163/RJ e REsp 

1.554.318/SP. 3. Agravo interno não provido”. (STJ. 2ª T. AgInt no REsp 

1662273/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 19/09/2017, 

DJe 25/09/2017) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ATIVIDADE LABORATIVA. DESCONTO DOS VALORES RELATIVOS AO 

PERÍODO. (grifei) CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento do STJ no sentido da possibilidade de o INSS 

descontar valores relativos ao período em que houve exercício de 

atividade laborativa, porquanto incompatível com a percepção do benefício 

por incapacidade. (grifei) 2. Recurso Especial não provido”. (STJ. 2ª T. 

REsp 1606539/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 23/08/2016, DJe 

13/09/2016) “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDIMENTO REVISIONAL DA AUTARQUIA 

PREVIDENCIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE RETORNO DO SEGURADO À 

ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. 

CABIMENTO. (grifei) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do dever de 

comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu retorno ao 

trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez. 2. Em 

procedimento de revisão do benefício, a Autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, no período de 04/04/2001 a 30/09/2007 (fls. 379 e fls. 463), 

concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 

26/5/2000 a 27/3/2007, o que denota clara irregularidade. 3. A Lei 

8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, II, que valores 

recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam descontados da 

folha de pagamento do benefício em manutenção. 4. Pretensão de 

ressarcimento da Autarquia plenamente amparada em lei. 5. Recurso 

conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1454163/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 15/12/2015, DJe 18/12/2015). Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (14/05/17 – Num. 9738269), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, descontando-se, porém, os períodos de atividade 

laborativa exercidos após a cessação, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001760-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA TEDEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001760-68.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

DONIZETE PEREIRA TEDEIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por DONIZETE PEREIRA TEDEIA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido 

ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, o mesmo encontra-se incapacitado para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 6044005), 

foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 
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da parte autora (Num. 7321229), tendo a mesma impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 8313976). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado no Num. 12205849, sobre o qual 

manifestaram a parte autora e a parte requerida. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

DONIZETE PEREIRA TEDEIA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 12205849) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, conforme 

consta no laudo pericial, embora parte autora ter apresentado um período 

de incapacidade em decorrência de um acidente, tal período foi 

reconhecido pelo INSS, sendo que, atualmente, não comprova nenhuma 

sequela do acidente, estando apto as atividades laborativas atuais. 

Outrossim, o fato da parte autora contar com mais de 52 anos de idade, 

não o impede de realizar suas atividades laborativas, sobretudo quando 

sua doença não o incapacita. Assim, não merece guarida a pretensão da 

parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC revogando a tutela antecipada concedida nos autos. 

Oficie-se ao EADJ para que suspenda o pagamento do benefício 

concedido em tutela antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003755-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003755-19.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CELMA APARECIDA FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por CELMA APARECIDA 

FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 9148378). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 10050673), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 10369251). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 14091903, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por 

CELMA APARECIDA FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Assim, 

quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los 

pela CTPS de Num. 9144760 Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Assim, pela análise do 

laudo acostado aos autos (Num. 14091918), verifica-se pelas respostas 

da perita que a parte autora encontra-se incapacitada de forma parcial e 

temporariamente, sugerindo que evite atividades que exijam esforço com o 

membro superior direito, devendo ser reavaliada em 12 meses fazendo jus 

ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 

observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 
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pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde o indeferimento administrativo do benefício em 

05/06/17 – Num. 9144734. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 12 meses, contados da efetiva 

implantação do benefício, para reabilitação para outra profissão. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002093-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002093-54.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO BARROS DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por PAULO BARROS DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o benefício 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 2516785). O requerido não 

apresentou contestação. Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado no Num. 13615985, sobre o qual manifestou a parte autora. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de concessão de benefício previdenciário com pedido de aposentadoria 

por invalidez, formulado PAULO BARROS DE OLIVEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 2509301. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 13615985), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para exercer a atividade habitual de pedreiro, sendo sugerido pela expert 

que o autor evite esforço físico intenso. Considerando que a incapacidade 

da parte autora é permanente; considerando que conta com mais de 48 

anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais; que sempre exerceu atividades que exigem esforço 

físico, conforme se vê das cópias da sua CTPS juntadas aos autos e, 

ainda, o grau de instrução do mesmo, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o indeferimento do auxílio-doença 

administrativamente (06/07/16 – Num. 2510017), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado 

quando do preenchimento dos requisitos do beneficio de aposentadoria 

por invalidez pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da 

mesma, está com incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente 

sobre a acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS conceda o pagamento a parte requerente da aposentadoria 

por invalidez, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006394-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORCI ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006394-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORCI ANTONIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JORCI 

ANTONIO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16267703 que 

comprova o recebimento do benefício até 05/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006390-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO ARTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006390-36.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO RAIMUNDO ARTMANN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por PEDRO RAIMUNDO ARTMANN em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por idade. Para tanto, relata a parte autora 

que iniciou sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É 

o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da 

aposentadoria por idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos autos, 

verifico que em que pese haver indícios do exercício de atividade rural 

pela parte autora, o mesmo só restará comprovado após a realização da 

instrução probatória, com oitiva de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR POOTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006429-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEMAR POOTER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG Defiro a gratuidade judiciária. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006406-87.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 184 de 819



Parte(s) Polo Ativo:

PONCIANO GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006406-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PONCIANO GOMES DOS REIS RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por PONCIANO GOMES DOS REIS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16279946, que comprova o recebimento do benefício 

até 25/10/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006540-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZINHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006540-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELCI TEREZINHA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por NELCI TEREZINHA DOS 

SANTOS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença que foi cessado 

pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a 

procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme 

verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, 

que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Somente há nos autos um atestado médico 

que contém data de realização, sendo que o laudo médico de id. 16385906 

pg. 1, se encontra sem data. Por outro lado, não há juntado nos autos 

qualquer exame médico que corrobore com o laudo e o atestado médico 

apresentados. Do exposto, ante a fragilidade das provas em fase de 

cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006585-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006585-21.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NORBERTO CORREA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por NORBERTO CORREA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a restabelecer a 

aposentadoria por invalidez concedida ao autor em sua totalidade, 

mormente porque, afirma que, após ter sido concedido .judicialmente 

referido benefício, o requerido cessou o pagamento da aposentadoria e o 

inseriu em “mensalidade de recuperação”, nos termos do art. 47 da lei 

8.213/91, o que, ao ver do autor, é inadmissível, uma vez que não se 

encontra apto ao retorno de suas funções laborativas, devendo o 

benefício de aposentadoria por invalidez ser mantido sem a redução do 

artigo 47 da lei 8.213/91. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, o 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez sem a redução prevista 

no art. 47 da Lei 8.213/91, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Ainda que reduzido o valor o qual o autor vinha 

recebendo, denota-se do CNIS de Num. 16417347, que o autor se 

encontra recebendo o beneficio, possuindo data fim em 15/04/2020, não 

existindo, portanto, qualquer prejuízo em aguardar a realização da perícia 

judicial. Do exposto, ante a fragilidade das provas em fase de cognição 

sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006600-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006600-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO FRANCISCO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por PAULO 

FRANCISCO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 46110. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

46110. A ação Código Apolo n° 46110 fora julgada em 17/07/14, 

condenando o requerido à concessão da aposentadoria por invalidez à 

parte autora, porém, o mesmo ainda se encontra em análise do TRF1 em 

segunda instância, conforme a própria parte autora informou em sede de 

inicial, bem como conforme pesquisa realizada junto ao site do TRF1. 

Sustenta o autor que a incapacidade anteriormente auferida naquele feito, 

permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe ao mesmo requerer, 

naquele feito, ao relator do recurso interposto, o cumprimento da tutela 

antecipada concedida naquele feito, ou até mesmo, requerer conforme 

disposto no art. 297, p. único do NCPC. Posto isso, nos termos dos artigos 

337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA nesta 

ação em relação ao processo de n° 46110, JULGANDO EXTINTO este 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do 

NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, as 

quais ficarão suspensas, por força do art. 98, §3º, do NCPC. Sem 

honorários, eis que não houve contraditório. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123225 Nr: 1327-52.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERV.PÚBLICOS DO 

ESTADO MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT, 

TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 553,62, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 48, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 140,22 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 4281-81.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS NORTE 

ACU LTDA, PAULO CEZAR PARAZZI, LEDI MARIA LIBRELOTTO 

TABORDA, SEBASTIÃO TRANALI MENDONÇA, SILVANO BRAZ, EDISON 

PARAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 553,62, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 103, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 140,22 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 
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após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 67-47.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROJAIR CARLOS SECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52446 Nr: 2572-11.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP, IVANILDE RODRIGUES DE FREITAS, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87939 Nr: 7469-14.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELY APARECIDA HONÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105206 Nr: 8282-70.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 5600-55.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44529 Nr: 1516-74.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SÁ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

OAB:MAT. 11611678

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 2481-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MATIAS TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60842 Nr: 4133-36.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA TAPPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82418 Nr: 1309-70.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 168-79.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINALDE GREMONESI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89026 Nr: 607-90.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, ZENILDE MARCELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92621 Nr: 4181-24.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ERNA WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94320 Nr: 6044-15.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI MACHADO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97349 Nr: 9372-50.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115733 Nr: 6889-76.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TERESINHA GOMES KLAMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116415 Nr: 7411-06.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MENEGOL - 
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OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118391 Nr: 8949-22.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEONIR MACHADO, ELENIR TERESINHA 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120034 Nr: 10122-81.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA ESPINDOLA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134004 Nr: 7452-36.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA STRAPAZZON (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005698-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARGILAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINELLEN KELLEN SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

GENOVEVA JULIO SOARES (REQUERIDO)

LAINNE SANTTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

certidão de Id. 15801342, bem como para apresentar aos autos, endereço 

atualizado da parte reclamada Lainne Santos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002690-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006267-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JUNIOR NOVAES BALBUENA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000792-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000798-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEFONSO SCHUQUEL RAMIRES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALBER MARTINS MENDONCA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS CORREA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000882-12.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16013157, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006818-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA (REQUERIDO)

ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP (REQUERIDO)

MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006818-18.2018.8.11.0040. INTERESSADO: ROSANA KATIA DE ARAUJO 

ROSA DA COSTA REQUERIDO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS 

RESORT - SCP Vistos etc. Em que pese a parte reclamante tenha atribuído 

o valor da causa em R$38.155,70, fato é que a parte autora pretende, 

além da restituição dos valores já pagos (R$ 33.355,70) e a indenização 

por danos morais (R$ 4.800,00), a rescisão do contrato entabulado com a 

reclamada, no valor de R$ 50.870,00. Portanto, os pedidos alcançam o 

montante de R$ 89.025,70. Assim, por se tratar de matéria de ordem 

pública, reconheço a incompetência do Juizado Especial para o julgamento 

do feito (art. 64, §1º, NCPC c/c artigo 3º, I, da Lei 9.099/95). Ante o 

exposto, REJEITO A INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em 

razão do valor da causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002456-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002456-70.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 
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vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018. 

Kelly Cimi Gestora Judiciária em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005341-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FIUT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o dia 23 de JANEIRO 

de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação, ficando ciente que não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigo 20 e 23 da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000514-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000514-37.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018. 

Kelly Cimi Gestora Judiciária em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005345-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FEIL LEAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de MARÇO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes independentemente de suas 

intimações, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de MARÇO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes independentemente de suas 

intimações, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010616-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAXIMO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010616-33.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020024-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8020024-82.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da resposta apresentada pelo DETRAN, ID. 

16676796. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010296-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUI ALZIRO HEIDMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MASTELLA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010296-17.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 13 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 14:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000797-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS MACHADO LOPES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002870-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PROJER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOUVEIA COELHO OAB - SP234964 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de MARÇO de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as parte independentemente de suas intimações, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006014-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ZENEIDE SOUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de MARÇO de 2019, às 15:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes independentemente de suas 

intimações, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VAIS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de MARÇO de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003982-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BUSELLO DE OLIVEIRA BARBOSA (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003985-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VEIGA ISIDORIO (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON LUIZ PETSCH CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002701-81.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16277092, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DOS SANTOS LANTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002315-51.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16277923, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003818-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA FEITOZA SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001574-11.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16273983, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVAN SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000731-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16271844, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 17:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000407-56.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006396-77.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16266590, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-26.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUERRIERI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010470-26.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante(advogado) para no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça juntada no ID. 16360250. 

Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003417-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MOREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003417-45.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018. 

Kelly Cimi Gestora Judiciária em Substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003799-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: LUANA DE ARAUJO FELIX Vistos etc. Inicialmente, solicite-se 

IMEDIATAMENTE a devolução da missiva de Num. 16153370, visto que a 

exequente EXPRESSAMENTE indicou que a executada se trata daquela 

indicada no extrato de 15965963 (filha de Regiane Felix de Araújo). 
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Portanto, a pessoa constante no extrato de Num. 15965962 (filha de 

Luzinete de Araújo Bezerra), residente em São Bento/PB, não faz parte da 

presente ação, tendo sido consignado de forma EXPRESSA no comando 

judicial de Num. 15758048 que se tratam de HOMÔNIMOS e a exequente 

deveria indicar qual delas se tratava da executada. No mais, razão assiste 

a exequente, visto que se trata de feito executivo, com o que a audiência 

de conciliação se dá somente após a realização da penhora. Nesta toada, 

ante a certidão de Num. 15143923, intime-se a exequente para indicar o 

endereço atualizado da executada, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011060-03.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO KRUG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011060-03.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO MAIA 

EXECUTADO: OLMIRO KRUG Vistos etc. Sobre o pedido de parcelamento 

do débito de Num. 16478012, diga o exequente em cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006809-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006809-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARTUR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006812-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006812-11.2018.8.11.0040. EMBARGANTE: MOSCHETTA TRANSPORTES 

LTDA - ME EMBARGADO: EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME 

Vistos etc. Recebo os embargos para processamento, devendo ser 

certificado nos autos principais associados a este feito via Sistema PJE. 

No mais, considerando o teor dos documentos carreados com a inicial, 

verifica-se a necessidade de suspensão das medidas constritivas com 

relação aos bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do 

NCPC. Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, 

contestar a ação (artigo 679, do NCPC). Às providências. so

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006814-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006814-78.2018.8.11.0040. EMBARGANTE: MOSCHETTA TRANSPORTES 

LTDA - ME EMBARGADO: AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA 

- ME Vistos etc. Recebo os embargos para processamento, devendo ser 

certificado nos autos principais associados via Sistema PJE. No mais, 

considerando o teor dos documentos carreados com a inicial, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas com relação aos 

bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do NCPC. Cite-se o 

embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação 

(artigo 679, do NCPC). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002642-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITO DE MORAIS 

SOUZA REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da sentença prolatada, sob a alegação de contradição, visto que 

houve erro material com o nome da parte autora. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO. Isso porque, 

verifica-se que houve erro em constar nome diverso da parte autora, 

sendo o correto Sr. BENEDITO DE MORAIS SOUZA. Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO, alterando o relatório da 

sentença, o qual passará a ter a seguinte redação: “Trata-se de 

reclamação proposta por BENEDITO DE MORAIS SOUZA em face de 

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA (em 

substituição a SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.), em que pretende: a) concessão de medida liminar para a retirada do 

seu nome de órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato F0926638682 no valor de 

R$34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos); b) a condenação da 

instituição financeira reclamada a título de indenização por danos morais; e 

c) repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”, 

mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006818-18.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA KATIA DE ARAUJO ROSA DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA (REQUERIDO)

ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP (REQUERIDO)

MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006818-18.2018.8.11.0040. INTERESSADO: ROSANA KATIA DE ARAUJO 

ROSA DA COSTA REQUERIDO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS 

RESORT - SCP Vistos etc. Em que pese a parte reclamante tenha atribuído 

o valor da causa em R$38.155,70, fato é que a parte autora pretende, 

além da restituição dos valores já pagos (R$ 33.355,70) e a indenização 

por danos morais (R$ 4.800,00), a rescisão do contrato entabulado com a 

reclamada, no valor de R$ 50.870,00. Portanto, os pedidos alcançam o 

montante de R$ 89.025,70. Assim, por se tratar de matéria de ordem 

pública, reconheço a incompetência do Juizado Especial para o julgamento 

do feito (art. 64, §1º, NCPC c/c artigo 3º, I, da Lei 9.099/95). Ante o 

exposto, REJEITO A INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em 

razão do valor da causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006819-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA (REQUERIDO)

ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP (REQUERIDO)

MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006819-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOCEMAR DA COSTA 

REQUERIDO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALTA 

VISTA ADMINISTRADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP 

Vistos etc. Em que pese a parte reclamante tenha atribuído o valor da 

causa em R$38.155,70, fato é que a parte autora pretende, além da 

restituição dos valores já pagos (R$ 33.355,70) e a indenização por danos 

morais (R$ 4.800,00), a rescisão do contrato entabulado com a reclamada, 

no valor de R$ 50.870,00. Portanto, os pedidos alcançam o montante de 

R$ 89.025,70. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, 

reconheço a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do feito 

(art. 64, §1º, NCPC c/c artigo 3º, I, da Lei 9.099/95). Ante o exposto, 

REJEITO A INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em razão do 

valor da causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA (REQUERIDO)

ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006820-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOCEMAR DA COSTA 

REQUERIDO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALTA 

VISTA ADMINISTRADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP 

Vistos etc. Em que pese a parte reclamante tenha atribuído o valor da 

causa em R$38.155,70, fato é que a parte autora pretende, além da 

restituição dos valores já pagos (R$ 33.355,70) e a indenização por danos 

morais (R$ 4.800,00), a rescisão do contrato entabulado com a reclamada, 

no valor de R$ 50.870,00. Portanto, os pedidos alcançam o montante de 

R$ 89.025,70. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, 

reconheço a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do feito 

(art. 64, §1º, NCPC c/c artigo 3º, I, da Lei 9.099/95). Ante o exposto, 

REJEITO A INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em razão do 

valor da causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANE PIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004938-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA SUZANE PIANA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, sob o 

argumento de impossibilidade de cumprimento pelo choque de horários das 

disciplinas que a autora necessita cursar (Num. 16514406). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Pois bem, como já asseverado na decisão combatida, a 

matrícula em disciplinas faltantes para a conclusão do curso seria 

possível, desde que não houvesse incompatibilidade de horários, 

informação que inexistia nos autos no momento da análise do pedido de 

tutela de urgência. Todavia, neste momento processual, demonstrado que 

há incompatibilidade de horários entre as disciplinas faltantes para a 

autora, consoante informação prestada pela reclamada (Num. 16514406), 

de rigor a postergação da liminar deferida para o semestre vindouro, 

desde que não haja incompatibilidade de horários. Posto isso, POSTERGO 

o cumprimento da liminar deferida no alvorecer da demanda para o 

semestre vindouro (2019/1), desde que não haja incompatibilidade de 

horários. Seguem em anexo as informações solicitadas referentes ao MS 

1000494-83.2018.8.11.9005. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003810-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCILIO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Questão de 
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ordem Retifica a representação processual conforme pedido de Id. 

16434048. Mérito Trata-se de ação em que relata a parte autora que ao 

tentar efetuar uma compra foi surpreendido com a informação de uma 

inscrição indevida por conta de um débito com a requerida. Relata ter 

cancelado o contrato havido entre as partes. A requerida afirma que a 

autora era titular de uma linha telefônica e que não há qualquer protocolo 

de cancelamento da mesma. Diz que os protocolos são dos meses 06, 07 

e 08 de 2015 e que não são indevidos. A parte requerente alega que 

cancelou os serviços com a requerida e que nada mais deve à mesma, 

entretanto, além de não mencionar em que data aproximada se deu o 

cancelamento, não traz aos autos nenhum número de protocolo de 

cancelamento. Ademais, tal alegação é rebatida pela requerida, que diz 

que nunca houve o cancelamento dos serviços, sendo os mesmos 

cancelados por inadimplência. Assim, tenho que não merece prosperar a 

presente ação, pois embora incida no caso o Código de Defesa do 

Consumidor, com a regra da inversão do ônus da prova, o mesmo não 

exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de elementos para 

provar o seu direito e, conforme relatado acima, não há prova da data em 

que se deu o cancelamento – e até se o mesmo ocorreu – nem mesmo da 

quitação de todos os serviços utilizados. Tais provas acima citadas seriam 

de fácil produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente 

seus argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível 

para homologação. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006682-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LADY LAURA OLIVEIRA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em 

seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e não possui vínculo 

comercial junto à empresa reclamada. A requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, necessidade de perícia 

grafotécnica na assinatura que consta na procuração. No mérito, sustenta 

a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz 

que houve contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que a 

assinatura que consta na procuração é extremamente semelhante com as 

demais assinaturas da parte autora que constam em outros documentos 

do processo, de modo que desnecessária a perícia grafotécnica. 

Ademais, a parte autora esteve presente na audiência de conciliação, 

onde foi devidamente identificada e estava acompanhada por advogado. 

Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, efetuada 

por Banco Bradesco, conforme verifico por meio do comprovante do SPC 

juntado à inicial. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$ 153,11 com 

relação ao contrato nº 0253892091, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011236-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D S DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA CRISTINA GOMES VILELA OAB - GO32759 (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011236-16.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MOISES DE PAULA 

EXECUTADO: D S DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME Vistos etc. A 

exequente informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000412-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEOMAR LIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 
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alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, o que comprova 

com a juntada de faturas telefônicas. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há 

os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais 

diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação 

da contratação para apresentar. Vale ressaltar que as faturas comprovam 

que houve utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que 

foram utilizadas pela parte autora. Se houve fraude, certamente ela se deu 

por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Não se nega a possibilidade de contrato 

verbal, entretanto o mesmo deve ser provado com o mínimo de elementos, 

o que não restou provado nos autos. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possui a parte autora outras inscrições 

preexistentes, conforme demonstra o próprio comprovante juntado aos 

autos pela parte autora (ID 13407847), tendo a disponibilização da 

inscrição efetuada por CENAIC sido feito anteriormente à discutida nesse 

processo. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$223,44 com relação ao contrato nº 0247537586, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO PEREIRA NIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002797-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TARCIZIO PEREIRA NIZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, o que comprova 

com a juntada de faturas telefônicas. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que o 

comprovante de endereço juntado está em nome de uma pessoa que 

possui o mesmo sobrenome do autor. Quanto ao mérito, trata-se de típica 

relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Vale ressaltar que as faturas comprovam 

que houve utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que 

foram utilizadas pela parte autora. Se houve fraude, certamente ela se deu 

por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Não se nega a possibilidade de contrato 

verbal, entretanto o mesmo deve ser provado com o mínimo de elementos, 

o que não restou provado nos autos. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possui a parte autora outras inscrições 

preexistentes, conforme demonstra o próprio comprovante juntado aos 

autos pela parte autora (ID 13407847). Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 
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RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$210,75 com relação ao contrato nº 2145925805, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002803-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARILENE RIBEIRO DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$110,73 contrato nº 

0266162996. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao 

processo contrato de adesão assinado pela parte autora, acompanhados 

de cópia dos documentos pessoais da mesma (Ids. 16161426). Cabe 

referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos 

autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante 

em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida 

anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese 

de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum 

momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma vez 

contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto referentes 

a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de furto dos 

documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Vale ressaltar que a 

comunicação de inclusão no SPC não é de incumbência da credora do 

débito, mas sim do próprio órgão de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002804-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002804-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$878,80 contrato nº 

2122829743. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e que sempre 

cumpriu com suas obrigações. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contratos de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Ids. 16161412, 16161415 e 16161416 ). 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 
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furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Vale ressaltar 

que a comunicação de inclusão no SPC não é de incumbência da credora 

do débito, mas sim do próprio órgão de proteção ao crédito. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANGION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR OAB - PR62912 (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GONCALVES SANTOS OAB - AP421-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001267-91.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO SANGION 

REQUERIDO: AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença 

prolatada, sob a alegação de ausência de manifestação em relação ao 

pedido de revelia, diante da falta apresentação de documentação 

pertinente em audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Verifica-se que houve a solicitação de prazo em audiência de conciliação 

(id 12667397) e o documento foi juntado dentro do prazo estabelecido 

(12705623). Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003559-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003559-83.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDVALDO SIQUIERI 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob a 

fundamentação de omissão nas alegações apresentadas em impugnação, 

em relação a movimentações bancárias. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, embora plausíveis as alegações do reclamante, não demonstrou 

a existência dos defeitos na decisão embargada. Omisso é o julgado que 

não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser apreciada, 

sendo que, no presente caso, todas as teses foram devidamente 

analisadas e julgadas. Compete ao interessado buscar os meios recursais 

próprios para a reforma da sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003057-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003057-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$ 138,35 

(cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido, vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Afirma que o 

reclamante realizou empréstimos pessoais pelo autoatendimento (BDN), 

junta comprovantes de movimentação bancária, depósito e saque dos 

valores e os contratos (ID 16353338 e 16353338). Pugna pela 

improcedência do pedido. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de empréstimo, realizado pelo 

autoatendimento, e comprovantes de depósito e saques dos referidos 

valores. (ID 16353338 e 16353541). Por outro lado, o reclamante, faz 

alegações genéricas, em sua petição inicial e impugnação, sobre ter ou 

não qualquer relação jurídica com a empresa reclamada. Consigne-se, 

também, que a requerente possui outra anotação negativa junto aos órgão 

de restrição de crédito (ID 13593659). Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Jonathan Góes Filgueira Juíz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 
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do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010257-20.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: FERTILIZANTES FARDIN LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui 

uma dívida no valor de R$ 2.211,28, representada por ordens de serviços. 

A reclamada, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a 

ilegitimidade passiva; inépcia da petição inicial e, no mérito a improcedência 

da ação (Num. 13337765). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, as preliminares arguidas pela reclamada se entrosam com o 

mérito da liça e com este serão apreciadas. Pois bem, em que pese as 

alegações da reclamada, certo é que a reclamante trouxe aos autos 

documentos que comprovam a sua legitimidade passiva, quais sejam: o 

comprovante de abertura de cadastro junto à reclamante, devidamente 

assinado pelo representante legal da reclamada, no mesmo dia da 

prestação de serviços objeto de cobrança (Num. 14243732); 

comprovação de que a pessoa que assinou as ordens de serviços era 

gerente administrativo da reclamada (Num. 14243707) e, por fim, 

comprovação de que o valor devido à reclamante foi descontado do 

acerto trabalhista efetivado entre o ex-funcionário da reclamada (pessoa 

que assinou as ordens de serviços excutidas e proprietário do veículo 

ASTRA objeto da prestação de serviços), porém tal valor não foi 

repassado à reclamante (Num. 14243707 – p. 13). Oportunizado o 

contraditório a reclamada não impugnou tais documentos, circunstância 

que impõe a procedência dos pedidos iniciais. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante o valor de R$ 2.211,28, devidamente corrigidos e com juros 

legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 2543-58.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 2543-58.2009.811.0040

 ESPÉCIE: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): NATALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Natalia Queiroz de Oliveira, Cpf: 00025221108, Rg: 

14860376 SSP MT Filiação: Silvio Querioz de Oliveira e Maria Antonia da 

Silva, data de nascimento: 25/12/1979, brasileiro(a), natural de Barão de 

melgaço-MT, convivente, Endereço: Travessa Peixes, 1030, Bairro: Jardim 

Primavera, Cidade: Sorriso-MT, atualmente se encontrando em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimar a Reeducanda acima identificado para que no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da pena de multa no valor de R$ 

17.277,34 (dezessete mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos, sob pena de inclusão em dívida ativa.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

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

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

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

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189188 Nr: 3606-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS, ADRIANO 

PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO INDICIADO DR. JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE 

A DEFESA PRÉVIA NOS PRESENTES AUTOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80166 Nr: 5510-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5510-42.2010.811.0040

 ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): AGNALDO ALVES

INTIMANDO: Réu(s): Agnaldo Alves Filiação: Roberto Alves e de Alda 

Alves, data de nascimento: 24/12/1965, brasileiro(a), natural de 

Planeira-MG, , Endereço: Rua Tangará, 915, Bairro: Industrial, Cidade: 

Sorriso-MT, atualmente se encontrando em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimar o Reeducando acima identificado para que no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da pena de multa no valor de R$ 

185,39 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos);

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição

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

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

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

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294786 Nr: 20839-68.2018.811.0055
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 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Saul Francisco de Souza e Silva pretende a restituição de valores 

recolhidos, em tese, equivocadamente ao FUNAJURIS.

Para tanto é necessária a apresentação de todos os documentos exigidos 

pela Instrução Normativa SCA n. 02/2011-Versão 02 (DJE 9464), que 

regulamenta os Pedidos de Restituição de Valores de Taxas e Custas 

Judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Assim, considerando que o beneficiário é pessoa jurídica (SS§C 

Advogados), INTIME-SE o patrono da Requerente para que complemente a 

inicial com a juntada de cópia do contrato social e dados pessoais do 

beneficiário (data de nascimento dos sócios, endereço completo e email), 

no prazo de 10 dias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IAGO MORENO MARQUES DE SOUZA - OAB:79557, IGOR PEREHOWSKI 

MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II-CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291762 Nr: 18422-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA KONOSKI, VALDIR CLARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DO VALE, JURANDY SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELISVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 25/26 foram devolvidas 

pelo Correio com informação de "Desconhecido" e "Não Procurado" (fls. 

27/28), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108198 Nr: 6852-14.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE TEREZINHA LAUERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 455 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 456), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, informando endereço 

atualizado da autora para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127797 Nr: 6722-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FABIO REGIANI BASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. COMERCIO DE CARNES LTDA, 

MASSAKAZU TAKAHASHI, VALDECI ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II-CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 5903-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, inciso II-CNGC, impulsiono os 

autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte 

autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120919 Nr: 131-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DA SILVA-ME, DANIEL CARNEIRO DA 

SILVA, ALICE GOMES DA SILVA, GILBERTO BATISTA

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da decisão de fls. 198/198-verso, constatei que 

a parte executada Gilberto Batista não reside mais no endereço fornecido 

nos autos, conforme certidão de fls. 80. Sendo assim, nos termos do 

Provimento 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da 

parte autora para apresentar o endereço atualizado da referida parte, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135792 Nr: 5994-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MALAQUIAS DE SOUSA, MANOEL 

MALAQUIAS DA SILVA JUNIOR, CELSO MACHADO DE VASCONCELOS, 

ELIZABETE ROSA DA LUZ VASCONCELOS, CLARINDA DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162160 Nr: 13304-64.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAUJO BORGES, ESPOLIO DE NEIVA 

MARIA CAMARGO BORGES, JULIO CELSO CAMARGO BORGES, 

ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO CAMARGO BORGES, 

JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para adjudicar compulsoriamente o 

lote urbano n. 09, da quadra 14, do Loteamento Jardim do Lago, objeto da 

Matrícula n. 0223 do CRI desta comarca.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado ao Cartório competente para promover a 

escrituração dos bens em favor da parte autora.CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.P.I.C.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185611 Nr: 3265-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUT DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo, 

observando a conta bancária indicada à fl. 145, cumprindo, se for o caso, 

o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, CONCLUSOS para a 

extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162544 Nr: 14006-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE, nos termos da decisão de fls. 170/171, a 

citação pessoal do executado Francisco Emerson da Silva e demais atos 

executórios, nos seguintes endereços: (a) Rua K, Quadra 41, Lote 19, 

S/N, Bairro: Novo Tarumã, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (b) Rua 

das Oliveiras 1, Quadra 6, Bairro: Primavera, Várzea Grande/MT, CEP 

78.132-660, e (c) Rua Rotary Internacional, n. 678-W, Jardim Tangará II, 

Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000.

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159272 Nr: 8093-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA BEATRIZ GODOI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A em face de NEIVA BEATRIZ GODOI DE OLIVEIRA, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 106). 

Requer, ainda, a baixa de eventual bloqueio judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6541 Nr: 242-26.1991.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA DOS BENS DA DEVEDORA INSOLVENTE 

MARIA H. BALESTIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM LIBRELOTO STEFANELO, JORGE 

LIBRELOTO STEFANELO, JOÃO CARLOS LIBRELOTO STEFANELO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVASIO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MS-3592

 Vistos.

Independentemente de qualquer discussão acerca da legitimidade da parte 

(fl. 313), compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o 

feito fora extinto (fls. 243/254), bem como que havia sido determinado a 

anotação de existência da vertente demanda na Matrícula n. 7.943 do CRI 

de Diamantino/MT (fl. 52).

Logo, diante do cenário acima delineado, OFICIE-SE ao CRI de 

Diamantino/MT para que, no prazo de 15 dias, promova a baixa de 

eventual anotação da existência da vertente demanda na Matrícula n. 

7.943.

Após, RETORNEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143649 Nr: 3189-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCIA REGINA TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de fls. 79/80-verso, OFICIE-SE à empresa indicada 

para que, no prazo de 15 dias, apresente cópia do contrato de compra e 

venda entre a aludida empresa e a executada Marcia Regina Tavares dos 

Santos do imóvel indicado à fl. 79, qual seja: "Lote Urbano nº. 10, Quadra 

nº. 311, Loteamento Jardim das Palmeiras, com área total de 800m², na 

cidade de Campo Novo do Parecis/MT", consoante disposto no artigo 772, 

inciso III, do CPC.

Com a juntada do aludido documento, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183648 Nr: 1710-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES E CIA LTDA, GILMAR 

PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, é perfeitamente possível a penhora em foco, motivo pelo qual 

CONVERTO o bloqueio de fl. 282 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados.Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora.(...)Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer 

“in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da 

própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em 

nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique 

que o digno advogado subscritor do requerimento possui procuração 

juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado.(...)Logo, 

OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que informe qual a instituição financeira 

possui em seu favor o registro de alienação fiduciária do veículo placa 

JYJ-7722, encaminhando, juntamente com a aludida missiva, cópia do 

documento de fl. 265.Com as informações acima, OFICIE-SE à instituição 

bancária em favor de quem o veículo estaria alienado, para que, no prazo 

de 15 dias, indique se já houve a quitação do respectivo contrato e, caso 

negativo, para que indique o valor atualizado do débito/crédito, acaso 

existente, com o encaminhamento dos respectivos documentos.Com a 

resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito.Por fim, sem prejuízo das 

determinações anteriores, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para que, no 

prazo de 15 dias, informe se há proposta para pagamento da 

dívida.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4862 Nr: 5934-44.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO ESTRABIS, MARIANA MARIA DE 

JESUS ESTRABIS, QUIRINO DE JESUS ESTRABIS, IZABEL ESTRABIS DE 

JESUS, RITA ESTRABIS OLIVEIRA, JOSÉ ESTRABIS NETO, APARECIDA DE 

JESUS ESTRABIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT

 Vistos.

Uma vez aperfeiçoada a sucessão “causa mortis” (fls. 330/335), nos 

termos do ato judicial de fl. 329, tal qual determinado às fls. 285/286 e às 

fls. 293/294, INTIME-SE derradeiramente a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, esclarecer se promoveu a averbação da penhora do imóvel 

penhorado nos autos às fls. 162/163, tal qual se insiste na penhora do 

aludido imóvel de fls. 162/163, quando, se positiva a resposta, deverá 

apresentar a matrícula do mesmo, mormente para aferir se persiste em 

nome do executado.

Deverá, ainda, na mesma oportunidade, comprovar a averbação da 

penhora do imóvel matriculado sob n. 21.969, como informado às fls. 

287/288.

Se insistir na penhora de fls. 162/163 e na respectiva matrícula ainda 

constar o nome do executado, deverá ser novamente avaliado, pois data 

do ano de 2008 (fl. 179), como já determinado à fl. 285 e fl. 293.

Caso a parte autora permaneça inerte, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente e pelo digno advogado, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

CPC.

No mais, NOMEIO, em substituição, o Instituto de Perícias Científicas – IPC 

(Rua da Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 

67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 

dias, manifestar se possui interesse na realização da perícia, nos termos 

da decisão de fls. 285/286.

Caso manifeste interesse, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 

285/286, mormente no que se refere ao imóvel Matriculado sob n. 21.969, 

sem prejuízo do cumprimento das outras determinações, no que se refere 

ao imóvel penhorado às fls. 162/163, após a manifestação da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Vistos.

De início, como se extrai da resposta do ofício (fls. 541/608), o imóvel 

objeto da ação de desapropriação ainda pende de avaliação. Logo, como 

já consignado à fl. 539, não se vê razão para não aguardar a aludida 

avaliação, mormente porque tal ato é indispensável para se concluir pela 

suficiência ou não da habilitação do crédito naquele feito.

Dessa feita, também como já indicado à fl. 539, incumbe ao Banco 

exequente apresentar o valor do imóvel que será desapropriado, assim 

que apurado no respectivo feito.

No ponto, é importante deixar consignado, desde já, que o imóvel 
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Matriculado sob n. 5.413 permanecerá penhorado até que se defina a 

suficiência ou não da habilitação do crédito nos autos da ação de 

desapropriação.

Por outro lado, acerca da impugnação ao cálculo judicial de fls. 

519/520-verso, a contadoria judicial manifestou à fl. 540/540-verso, 

mantendo integralmente o cálculo de fls. 501/508.

Devidamente intimadas para manifestarem acerca da manifestação do 

contador judicial, a parte exequente concorda expressamente com os 

esclarecimentos, como se vê à fl. 617. Já a parte executada, conforme 

certidão de fl. 620, deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado.

Bem por isso, considerando a inexistência de oposição, HOMOLOGO o 

cálculo judicial de fls. 501/508.

No mais, uma vez que consta requerimento da parte exequente (fl. 620), 

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para, no prazo de 15 dias, 

considerando os parâmetros utilizados para a confecção do cálculo 

homologado (fls. 501/508), promover a atualização do valor devido.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o aludido cálculo. Eventual impugnação, no entanto, deverá se ater 

a eventual discrepância entre o cálculo já homologado e a atualização.

 Em havendo manifestação expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo da dívida.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1501-07.2001.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. B. SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.

A decisão de fls. 2.345/2.351-verso determinou o encaminhamento dos 

autos à contadoria judicial para retificação do laudo apresentado, 

considerando as balizas ali fixadas.

O laudo complementar fora apresentado às fls. 2.356/2.425.

A parte executada, como se vê às fls. 2.427/2.459, interpôs recurso em 

face da decisão de fls. 2.345/2.351-verso. E, por isso, às fls. 2.461/2.462 

requer seja sobrestado o andamento do feito até decisão do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o aludido recurso 

interposto.

Pois bem.

Primeiramente, é preciso dizer que não consta dos autos qualquer decisão 

suspendendo o ato judicial de fls. 2.345/2.351-verso e, por isso, até o 

momento, o aludido “decisum” permanece hígido.

Bem por isso, considerando que, apresentado o laudo complementar, 

consoante o que fora fixado no “decisum” de fls. 2.345/2.351-verso, as 

partes deixaram de apresentar qualquer insurgência acerca do que, 

obviamente, constou do laudo complementar frente ao que fora decidido 

às fls. 2.345/2.351-verso, HOMOLOGO o aludido laudo complementar de 

fls. 2.345/2.351-verso.

Veja-se que a parte executada pretende apenas o sobrestamento do feito, 

uma vez que interpôs recurso contra a decisão de fls. 2.345/2.351-verso, 

por não concordar com o que fora ali decidido pelo Juízo. Porém, não há 

qualquer insurgência entre o que constou do cálculo frente aos termos da 

decisão atacada.

No entanto, considerando o pleito de suspensão do feito até o julgamento 

do recurso interposto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, manifestar, oportunidade em que, caso não concorde com o aludido 

pleito, deverá pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.OFICIE-SE à empresa Medtrauma para que, no prazo 

de 05 dias, promova o depósito do aludido valor (R$ 9.822,03) na Conta 

Única, vinculado ao vertente feito.Em seguida, diante da conta bancária 

informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de 

titularidade do digno advogado e não se trate apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad 

judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente 

ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

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

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de 

honorários e de débito principal, cada levantamento deverá receber o 

tratamento que lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme 

acima delineado.Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 

atualizado do valor remanescente da dívida, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219113 Nr: 9204-61.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTAL INCORPORAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

 Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 

14h00min, a ser conduzida por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, 

inciso V, do CPC.

INTIMEM-SE as partes pelo DJE acerca da solenidade designada.

No mais, postergo a análise dos pleitos de fl. 71 para após a realização da 

solenidade designada.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180668 Nr: 22607-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MOREIRA SOUZA, MARCIA MOREIRA DE 

SOUZA, LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 
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VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/GO 31.084

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 139/140 e da certidão da Oficial de justiça de fls. 143/144, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209503 Nr: 1635-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 136 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100277 Nr: 7386-89.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 270/271, no prazo de 15 dias, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que deverão pugnar o que 

entenderem de direito para o andamento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118956 Nr: 8914-90.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Arestides Mariano Bernardi, proposta pelo herdeiro Dagoberto Mariano 

Bernardi.

Com a inicial foram aportados a representação processual do herdeiro 

Dagoberto Mariano Bernardi e atestado de óbito e documentos pessoais 

do de cujus (fls. 10/14).

A inicial foi recebida às fls. 17 tendo sido nomeado inventariante o 

herdeiro Dagoberto Mariano Bernardi, conforme Termo de Compromisso 

(fls. 18).

 Primeiras declarações às fls. 19/21, havendo juntada das representações 

processuais e documentos pessoais dos demais herdeiros (fls. 22/31) e 

cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel objeto da partilha 

(fls. 32/32-verso).

Manifestação da Procuradoria Geral do Estado às fls. 39/40, pleiteando 

pela juntada da Gia – ITCD, bem como certidão expedida pela PGE.

Auto de avaliação do imóvel pertencente ao acervo patrimonial às fls. 

49/50.

Termo judicial de renúncia de quinhão do herdeiro Dagoberto Mariano 

Bernardi em favor do monte mor (fl. 85).

Foram acostadas a presente demanda as últimas declarações, juntamente 

com o plano de partilha às fls. 104/112.

Apresentada a Guia de Informação e Apuração do ITCD e comprovante de 

recolhimento do respectivo tributo, conforme comprovante de 

autenticidade, além das certidões negativas de débitos fiscais das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e da Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso (fls. 138/145).

Assim, apesar da juntada de todos os documentos hábeis para 

homologação do feito, vejo que em face da existência de herdeiro menor, 

necessária a intervenção do Ministério Público.

Posto isso, abro vista ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288053 Nr: 15593-91.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMC, SMPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ARAUJO - 

OAB:161.800/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI 

- OAB:22908

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório de fls. 37/42, CONVERTO o presente feito em 

Ação Consensual de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas.

Para tanto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo realizado entre as partes (fls. 37/42), referente à pensão 

alimentícia, guarda e visitas.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Por fim, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o cancelamento da 

audiência de conciliação designada à fl. 25.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270206 Nr: 1266-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDLJ, VNOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito de Arrolamento referente aos 

bens deixados em razão do falecimento da Sra. Sandra Maristela Oliveira 

de Almeida proposta por Arlindo Gonçalves da Luz Junior.

Com a inicial foram apresentadas as primeiras declarações com o plano de 

partilha amigável, havendo juntada das representações processuais e 

documentos pessoais dos herdeiros (fls. 13/15, 16/17 e 26/27), certidão 

de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 09/12), além de 

documento relativo ao único bem a ser partilhado (fls. 18/19).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 206 de 819



Emenda da inicial com a retificação do bem a ser partilhado bem como 

apresentação do plano de partilha amigável (fls. 21/23).

Recebimento da inicial como Arrolamento, sendo nomeado inventariante o 

herdeiro Arlindo Gonçalves da Luz Junior, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso (fls. 28).

Juntada da certidão de inexistência de testamento em nome da autora da 

herança (fls. 33).

Cópia atualizada da matrícula do imóvel objeto da partilha (fls. 35/36).

Guia de Informação e Apuração do ITCD (fls. 38/39) com a devida 

comprovação de isenção de pagamento do referido imposto (fls. 40) 

conforme comprovante de autenticidade (fls. 45).

Apresentadas as certidões de inexistência de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 42/44).

Assim, apesar da juntada de todos os documentos hábeis para 

homologação do feito, vejo que em face da existência de herdeiros 

menores, necessária a intervenção do Ministério Público.

Posto isso, abro vista ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266483 Nr: 29460-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI OLINTO MILANI, INEZ MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLINTO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 21/22 e 30, relativa aos bens deixados pelo falecido Olinto 

Milani, atribuindo a meação e ao único herdeiro o seu respectivo quinhão 

hereditário em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Sem custas posto que a requerente é 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha e Alvarás Judiciais, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244541 Nr: 12393-13.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB, EPBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O

 POSTO ISSO:I – Decreto a revelia do requerido nos termos do art. 344, do 

CPC, todavia, por se tratar de direitos indisponíveis, não induz a 

presunção de veracidade, conforme prevê artigo 345, II, do CPC.II – 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

25/04/2019, às 13h30min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de Processo 

Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A intimação das 

testemunhas só será feita judicialmente quando verificada alguma das 

hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260581 Nr: 25257-83.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANA MARYELLEN SIMÕES GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DZIOBAK REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora a requerida Cleide Dziobak 

tenha sido devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para 

oferecer contestação, deste modo, decreto sua revelia.

Entretanto no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

03/04/2019, às 15h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149165 Nr: 9115-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, JRB, JGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Comum dos bens 

deixados pelo falecido João Boaro proposta por Josefa Gonçalves Boaro.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais da viúva meeira e 

dos herdeiros bem como suas representações processuais, documentos 

pessoais e atestados de óbito do de cujus e ainda cópia da matrícula e 

contrato dos imóveis objetos da partilha (fls. 09/25).

A inicial foi recebida às fls. 29 sendo nomeado inventariante a Sra. Josefa 

Gonçalves Boaro, independentemente de assinatura de Termo de 

Compromisso.

Retificação das primeiras declarações com a apresentação do plano de 

partilha amigável (fls. 44/45), com a juntada de certidão de isenção do 

ITCD (fls. 46/48).

Termo Judicial de Renúncia de meação formulado pela viúva meeira (fls. 

81).

Juntada das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal bem como do complemento das custas 

processuais (fls. 89/99).

Parecer ministerial opinando pelo julgamento do presente arrolamento 
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comum (fls. 101).

Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664, do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

de fls. 44/45, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr João 

Boaro, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários 

em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com observância 

dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248801 Nr: 15610-64.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, Jose leonardo do Nascimento Oliveira - 

OAB:24949/OOAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora a requerida Erilda Katia Costa 

Bitú tenha sido devidamente citada (fl. 69), deixou transcorrer in albis o 

prazo para oferecer contestação (fl. 75), deste modo, decreto sua revelia.

Entretanto no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

______/_______/_______, às ______h______mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 30116-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHVBDO, NFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.387/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera ante a 

ausência do requerido, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 24/04/2019 às 14h30min.

Cite-se o Requerido através de edital, e, intime-se a representante da 

requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio curador especial ao requerido, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.

Consigne-se no edital, que caso na audiência não tenha acordo, poderá o 

Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215495 Nr: 6421-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280682 Nr: 9518-36.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, RUBIA 

ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 85/119 foi interposto pelos 

embargantes no prazo legal. . Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o embargado para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209252 Nr: 1415-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 251/287 foi interposto pela 

denunciada à lide no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, 

§ 1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 263831 Nr: 27550-26.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BATISTA, SUSANA 

SCHNEIDER, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - 

OAB:23753/0

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 269/270 do requerido, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142216 Nr: 1619-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:177167, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT, PATRÍCIA NANTES 

MARCONDES DO AMARAL DE TOLEDO PIZA - OAB:98124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a publicação do edital de citação, nos termos da decisão de fl. 

143.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111064 Nr: 1271-81.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FARIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a parte exequente ter postulado pela 

expedição de certidão de habilitação de crédito, intimo-a para trazer aos 

autos o comprovante de pagamento da respectiva guia (sem busca), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231753 Nr: 20558-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a pesquisa junto ao sistema RENAJUD, realizada 

na data de 5/11/2018, ter sido infrutífera, em cumprimento ao despacho de 

fl. 86, intimo o requerente para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo por 1 

ano, nos termos do art. 921, § 1.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174240 Nr: 16097-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a pesquisa junto ao sistema RENAJUD, realizada 

na data de hoje, ter sido infrutífera, em cumprimento à decisão de fl. 135, 

intimo a exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de, no caso de silêncio, o processo 

ser suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, § 1.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266499 Nr: 29473-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266499.

 Vistos,

 A questão suscitada às fls. 51/53 já foi objeto de decisão às fls. 47.

 Assim, determino apenas que se intime a advogada constituída pelo 

executado da decisão de fls. 47 para fins recursais.

 Quanto ao prosseguimento do feito, acolho o pedido formulado no item “b” 

do petitório de fls. 56.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141198 Nr: 526-96.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Autos nº: 141198.

 Vistos,

 Pela última vez determino que seja a parte requerida intimada para cumprir 

o determinado às fls. 151/152.

 Não o fazendo, conclusos para realização de BACENJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276527 Nr: 6128-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO PEREIRA, ANA DIRCE VERSON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 21332, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276527.

 Vistos,

 Pela certidão de fls. 55 vejo que os confiantes Josimar e Juscilene não 

foram citados, sendo certo que a lindeira Habitabem é também requerida e 

foi devidamente citada.

 Assim, citem-se pessoalmente os confinantes ainda não citados.

 Sem prejuízo, cumpra-se os últimos dois parágrafos da decisão de fls. 52.

 Feito isto, conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122901 Nr: 1958-24.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-que, por um lapso, não 

constou o nome da nova procuradora do autor na publicação de fls.171, 

diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a advogada LUCINEIA 

RODRIGUES DE SOUZA, OAB-MT 16339, acerca da sentença de 

fls.168/170, da qual passo a transcrever sua parte dispositiva: "Posto 

isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, razão por que CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de 

aposentadoria por idade rural em favor da parte autora, no valor de 01 

(um) salário mínimo, desde a data do do ajuizamento da demanda 

(25/03/2010), com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no 

artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Publique-se. Intime-se. Certifique-se."

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139468 Nr: 9954-39.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta no sistema apolo que o cadastro do patrono da parte autora, Dr. 

Jobé Barreto de Oliveira, está inativo em virtude de seu falecimento na 

data de 04/08/2017, desta forma, a publicação de fls. 111 ocorreu após 

seu passamento, diante disso, encaminho os autos conclusos para 

análise superior. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135834 Nr: 6038-94.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 219v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147369 Nr: 7156-71.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUANA RODRIGUES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 140v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170484 Nr: 11724-62.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE RAMOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171979 Nr: 13576-24.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174049 Nr: 15859-20.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 16484-54.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174986 Nr: 16932-27.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BATISTA LOPES MAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175946 Nr: 17946-46.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177882 Nr: 19996-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADIS CECILIA STRAGLIOTTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179038 Nr: 21114-56.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180504 Nr: 22399-84.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180654 Nr: 22597-24.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA GENI HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180856 Nr: 22810-30.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SCHITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 
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OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180958 Nr: 22934-13.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINHA SOARES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174139 Nr: 15969-19.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296310 Nr: 22016-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, SAMAE - 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, 

SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS 

- OAB:OAB/MT7194, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a Inicial, regularizando o nome da ação e adequando a seus 

requisitos, sob pena de indeferimento da mesma.2. Decorrido o prazo, não 

emendada a inicial, voltem-me para sentença extintiva, nos termos do art. 

485, I do CPC. 3. Promovida a emenda, tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.Tangará da Serra, 23 de 

novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139067 Nr: 9518-80.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BIZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CHAGAS BIZELLI - 

OAB:16567

 Processo nº 9518-80.2011 (Cód. 139067)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Inicialmente, determino a transferência do valor bloqueado à fl.26 para a 

Conta Única do Judiciário.

No mais, defiro a pretensão de fl. 38 e, por conseguinte, proceda-se com 

a expedição de mandado de penhora e avaliação, para fins de penhora 

dos veículos constritos à fl.33.

Em quaisquer das situações supra, havendo penhora de bens deverá ser 

intimado o executado (ou o seu representante legal) pelo correio, mediante 

remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF), para 

fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao 

que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 278438 Nr: 7734-24.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 7734-24.2018 - cód. 278438

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 13 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167718 Nr: 7975-37.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMERITA RAMALHO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 7975-37.2014 – Cód. 167718

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Indefiro o pedido de fls. 135, uma vez que já transcorreu prazo superior 

ao solicitado para apresentação de documentos que demonstram a 

notificação do devedor.

2. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos comprovantes da mora, sob de arquivamento dos autos.

3. Transcorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me conclusos para 

sentença extintiva, nos termos do art. 485, III do CPC. .

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 210102 Nr: 2217-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELE DAIANE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2217-09.2016 (Cód. 210102)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença de fl. 183/187 e, nos termos 

dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil, determino que 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, 

de defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual 

índice, e ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105164 Nr: 3913-61.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 intime-se as partes para se manifestarem quanto ao decurso do prazo da 

suspensão deferida nos autos , então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239267 Nr: 6797-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265656 Nr: 28924-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTON MARCONDES 

JUNIOR - OAB:145.135/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente à sdiligências necessárias para o cumprimento do 

Mandado de Avaliação, na Rua Deputado Hitler Sansão, centro, nesta 

cidade e comarca, ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa 

bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156065 Nr: 4672-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDI WALTER DURKS, VILMAR MIRO DURKS, NILZA 

DURKS, LORI DURKS LINDNER, ARLINDO RUDI DURKS, LIDIA LUIZA 

CRACCO DURCKS, ESPOLIO DE RICARDO HENRIQUE DURKS, ESPOLIO DE 

ELSA DURKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, EMERSON 

VALDIR FERREIRA, NORTOX S/A, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, 

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, LUIZ ROGERIO 

BOTARO, DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL 

LTDA

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

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LABONIA 

CARNEIRO - OAB:251.411 SP, Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, JOÃO CLAUDIO 

CORREA SAGLIETTI FILHO - OAB:OSB/SP 154061, LUIS ARMANDO 

SILVA MAGGIONI - OAB:322.674/SP, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.144/CE

 Vistos,

Primeiramente, no que tange aos pedidos de denunciação da lide, reputo 

que os mesmos devem ser indeferidos, seja porque a inicial não traz 

pedido condenatório que possa ser objeto de ação de regresso, seja 

porque qualquer pretensão indenizatória dos reqeuridos em face de 

terceiros intermediários/corretores, implicaria na inclusão de fato novo na 

demanda, consistente na má fé destes e conluio dos mesmos na aventada 

fraude em tese práticada pela pessoa que teria se apresentado como 

Ricardo Jenrique Durks quando da eleaboração de procuração impugnada, 

o que não se mostra viável pela via da denunciação da lide.

Outrossim, considerando-se a existência de pedido expresso para 

reconhecimento da usucapiação, ainda que arguida em matéria de defesa, 

de rigor a abertura de vista ao Ministério Publico para que apresente 

parecer caso repute necessária sua intervenção no presente feito.

Assim, abra-se vista ao Ministério Publico e então conclusos para o 

saneamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202189 Nr: 16532-76.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos em correição,

Considerando-se a redução substancial da proposta apresentada pelo IPC 

às fls. 370, intime-se o autor para que promova o recolhimento dos valores 

para o prosseguimento do feito, nos termos em que solicitado em 

audiência.

Manifestando o autor seu desinteresse no adiantamento dos honorários, e 

sendo certo que ambas as propostas se mostram superiores aos fixados 

pelo CNJ para hipótese de gratuidade processual, diligencie-se o Cartório 

junto aos peritos Cadastrados nesta Comarca, bem como nas comarcas 

vizinhas e de Cuiabá e Várzea Grande, a fim de se identificar perito que 

possua interesse na realização de pericia observando-se a Tabela do 

CNJ.

Recolhidos os honorários ou identificado perito cuja proposta se a 
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mencionada Tabela, voltem-me conclusos para formalização da renovação 

da nomeação ou nomeação, conforme o caso, do perito.

Frustradas as diligência, colha-se a manifestação das partes e então 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Diante do exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios. Cumpra-se a decisão embargada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra –MT, 23 de novembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162769 Nr: 14420-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:16783-O, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 17.772, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 [...]Desse modo, não há prova da variação do valor do imóvel, equívoco 

ou diminuição do valor do bem, sendo que o ônus probatório cabe à parte 

executada.Ressalta-se que o laudo de avaliação colacionado aos autos 

às fls. 210/212 se trata de documento unilateral, logo, de relativo valor 

probante. Além disso, mencionado laudo não foi capaz de demonstrar as 

mudanças significativas para a majoração do valor do bem.Imperioso 

destacar, por fim, a realização de atualização monetária do valor da 

avaliação para fins de realização da hasta pública (fls. 196/197).Desse 

modo, INDEFIRO os pedidos de suspensão das hastas públicas e 

renovação de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n.º 26.145 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, visto que os 

executados não comprovaram qualquer das hipóteses descritas no artigo 

873 do Código de Processo Civil.Prossiga-se o feito em seus ulteriores 

termos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274993 Nr: 4955-96.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 AUTOS: 274883

Vistos,

Os executados, com fundamento no artigo 1022 do Novo Código de 

Processo Civil, embargos de declaração em razão de contradições e 

omissões contidas na sentença que extinguiu o feito ante o não 

recolhimento de custas, por não ter observado o deferimento do 

parcelamento de custas realizadas em ação indenizatória conexa ao 

presente feito.

Oportunizada a manifestação da parte exequente a mesma defendeu a 

regularidade da decisão.

É o necessário.DECIDO.Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios visto que o 

parcelamento de custas deferido em determinado feito, ainda que conexo, 

não se estende automaticamente a outro feito, onde tal beneficio sequer 

foi pleiteado e a gratuidade foi expressamente indeferida.

Deixo de reconhecer a litigância de má fé do requerido, visto que a mesma 

não se confunde com a improcedência de sua pretensão, não 

vislumbrando ainda este juízo qualquer prejuízo material ou processual que 

pudesse decorrer destes embargos ao regular tramite da execução em 

apenso.

Diante do exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios. Cumpra-se a decisão embargada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra –MT, 23 de novembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Diante do exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios. Cumpra-se a decisão embargada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra –MT, 23 de novembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 [...] Desse modo, INDEFIRO o pedido de suspensão das hastas públicas, 

ante a regularidade na publicidade do leilão judicial do imóvel registrado 

sob a matrícula nº 22.255 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará 

da Serra/MT. No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254516 Nr: 20304-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MILLER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 Vistos em correição,

Considerando o teor da certidão de fl. 43, intime-se o requerente para 
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promover o prosseguimento do feito, com a indicação da localização do 

bem, requerimento de diligências ou a conversão do rito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256696 Nr: 22009-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556 PR, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16.948 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILA STREPPEL JABBAR - OAB:OAB/MS 14.574

 AUTOS: 256696Vistos,Os requeridos, com fundamento no artigo 1022 do 

Novo Código de Processo Civil, embargos de declaração em razão de 

omissão contida na decisão que deferiu a expedição de mandado de 

Busca e Apreensão em favor do autor.Assevera para tanto que a decisão 

não apreciou a necessidade de reunião do presente feito com ação 

visando a prorrogação dos contratos objeto do presente feito. Destacando 

a necessidade de julgamento conjunto dos feitos.Oportunizada a 

manifestação da parte exequente a mesma defendeu a regularidade da 

decisão, destacando a inexistência de pedido pendente nestes autos.É o 

necessário.Fundamento e decido.O objeto dos ao Juízo Deprecado para a 

formalização do ato no endereço informado.Int imem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra –MT, 23 de novembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 1552-42.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA EMP. LAVROFÉRTIL 

PROD. DA LAVOURA LTDA, LAVROFERTIL PRODUTOS DA LAVOURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELLI DA 

SILVA - OAB:7602, JULIO CEZAR NOCETI BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:42751, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, VERA 

LÚCIA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:11.581

 Vistos,

Determino e executo junto ao INFOSEG e SIEL, indeferindo juntoa ao 

INFOJUD e demais entes eis que já realizada.

Proceda-se a intimaçãos dos sucessores, por Carta com AR, indicandos 

na certidão de óbito do autor, para que integrem o polo ativo da presente 

demanda, bem como apresentem a qualificação e endereços dos demais 

herdeiros.

Diligencie-se junto ao INSS para a obtenção do endereço e qualificação do 

querido.

Diligêncie-se quanto a existência de Inventário em nome do autor, na 

Comarca em que se deu seu falecimento e diligencie-se nos autos de seu 

Divórcio o endereço de sua ex-esposa intimando-a para que informe o 

endereço dos herdeiros de Romeu Backes.

Frustradas as diligências, intimem-se por edital os herdeiros indicados na 

certidão de óbito, para que promovam o andamento do feito, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283208 Nr: 11663-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATTI SIMONETTI, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Vistos,

Conclusão desnecessária..

Aguarde-se a citação dos demais reqeuridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105924 Nr: 4685-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ELISA VIEIRA 

BRITO - OAB:10304-MT

 Vistos,

Atente-se o cartório para a prática de atos ordinatórios.

Translade-se cópia do Acórdão e Certidão de transito em julgado, devendo 

caso o mesmo tenha mantido a setença já transladada para estes autos 

renovar a Carta Precatória para os atos exproprietários pendentes, 

instruindo-a com cópia da penhora e avaliação já realizadas.

Caso seja contatada a reforma da sentença, ainda que parcial, voltem-me 

conclusos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256169 Nr: 21542-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON VICENTE DOMINGOS, GEFERSON 

DE ALMEIDA TALLEVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Geferson de Almeida Tallevi, Rg: 18678114 Filiação: Loir 

Tallevi e Loreci de Almeida, data de nascimento: 26/08/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua Antonio Gonzales de Almeida, 1890, Bairro: 

Bela Vista, Cidade: Vilhena-RO

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Os denunciados, com o fim de obter vantagem 

economica, submeteram, induziram e atraíram a prostituição ou de outra 

forma, exploração sexual de menor de 18 anos, forneceram bebida 

alcoolica, bem como ofereceram e forneceram droga, do tipo cocaina, sem 

objetivo de lucro

Decisão/Despacho:Vistos, Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 

11.343/2006, notifique-se os denunciados para oferecerem defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10(dez) dias, podendo arguir preliminares, 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas. O oficial de justiça deverá indagar aos processados 

se os mesmos possuem advogado (indicando os dados do profissional) 

ou condições para constituir, certificando a resposta. Caso os 

processados não tenham como contratar advogado, desde já, nomeio a 
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defensoria pública para promover as suas defesas, a quem os autos 

deverão ser encaminhados. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 217402 Nr: 7886-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos,

 Designo audiência de continuação para inquirição das testemunhas 

Jamys da Silva Mota e Emidio Fernandes Rosa e do réu Eduardo de 

Oliveira Rosseto para o dia 27/02/2019, às 15h 30min.

 Requisite-se o PM e intime-se a testemunha no endereço fornecido pelo 

MPE (fl.86).

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 290492 Nr: 17419-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Autos nº: 17419-55.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 290492.

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

acusado Max Rodrigues de Oliveira, por intermédio de Advogado 

constituído, às fls. 46/56, argumentando a ausência dos imperiosos 

requisitos que dão amparo à constrição de sua liberdade, aduzindo 

predicados positivos (bons antecedentes, emprego lícito) acostando 

documentos (fls. 57/60).

Instado a se manifestar acerca do pleito defensivo, o Ministério Público 

opinou pelo seu indeferimento, sob o argumento de necessidade da 

manutenção da prisão do requerente para garantir a ordem pública e a 

execução das medidas protetivas de urgência (fls. 62/65).

 Analisando atentamente os autos, verifico que o advogado subscritor do 

pedido de revogação da prisão não tem procuração nos autos. Assim, 

antes de apreciar tal pleito, DETERMINO:

 1) INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fls. 46/56, Dr. Newton 

Zacarias Petermann Fregadolli Brandão para, no prazo de quinze (15) 

dias, juntar aos autos instrumento de procuração (com, ou sem poderes 

para receber intimação).

 2) Após cumprido o item anterior, com ou sem a regularização da 

representação processual, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação, com urgência.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 22 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159630 Nr: 8763-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, 

ALEX RIBEIRO DE SOUZA, ELTON JOHN NUNES DA SILVA, ELIAS 

LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 8763-85.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 159630.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março 

de 2019, às 14h50min.

2. INTIMEM-SE os réus Alex Ribeiro de Souza, Elias Luchtenberg, Eliseu 

Francisco Oliveira da Silva e Elton John Nunes da Silva para 

comparecimento, a fim de serem interrogados.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 08) e na defesa (fls. 130).

4. REQUISITE-SE o réu Eliseu Francisco Oliveira da Silva junto à Direção do 

estabelecimento penal onde se encontra custodiado (por processo 

diverso).

5. CIÊNCIA ao Ministério Público, a Defensoria Pública e ao Defensor do 

réu Elton John.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245416 Nr: 13097-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAS LOPES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375

 Intimação do Advogado do réu acerca da Carta Precatória expedida a 

Comarca de Rolim de Moura -RO , com a finalidade de interrogar o réu e 

Carta Precatória expedida a Comarca de Cuiabá-MT, com a finalidade de 

proceder a inquirição da testemnha José Cicero Gregório de Melo, para 

que acompanhe o andamento das mesmas.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002559-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MODAMIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO FERNANDO NOVAIS FONTES OAB - MG108287 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

VISTOS A carta precatória está endereçada a uma das Varas Cíveis 

desta Comarca. Assim, este Juizado Especial claramente não tem 

competência para o cumprimento do ato, providencie-se cancelamento da 

distribuição da presente, consignando que o interessado deverá promover 

sua regular distribuição junto ao Juízo competente, inclusive com o 

recolhimento das custas judiciais cabíveis, se for o caso. Dê-se ciência ao 

requerente e cancele-se a distribuição da presente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002218-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE OLIVEIRA GALLEGO (REQUERENTE)

VALDIR GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FRAGERI (REQUERIDO)
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DAYVSON ALMEIDA AGUIAR (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/01/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002088-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAFAEL ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 15/01/2019, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002088-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAFAEL ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 29/01/2019, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002221-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA JACINTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/01/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CREVERSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/02/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PABLO BORGES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/01/2019, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/01/2019, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/01/2019, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARNEIRO DE OLINDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/02/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARNEIRO DE OLINDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/02/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTAL MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE BUTTCHER OAB - 593.732.881-72 (REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO OAB - MT23753/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE PORTELA LEITE PINTO (REQUERIDO)

ADENILSON LEITE PINTO (REQUERIDO)

LUSSINEA PORTELA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/02/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR MARCOS LIMA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI SANCHES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/02/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CUSTODIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO ANDRADE VITORINO (REQUERIDO)

JOAO CAETANO LOURENCO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI OAB - GO0018727A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que o executado manifestou expressamente que se 

valeria da prerrogativa de apresentação de embargos no prazo legal e 

tendo em vista que, conforme consignado expressamente na decisão do 

ID 15823676, o prazo flui a partir da data do depósito (Enunciado n. 156 do 

FONAJE), antes de deliberar sobre ao pedido do ID 16219674, aguarde-se 

o decurso do prazo de embargos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para análise do pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010470-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE GIRARDI (EXECUTADO)

 

VISTOS. Tendo em vista que reclamado não foi localizado no endereço 

informado nos autos, DEFIRO o pedido do ID 16510210, promovendo neste 

ato diligências junto ao SIEL (TRE-MT), para localização de seu endereço 

atualizado. Com o resultado da pesquisa, “eleitor não encontrado” 

(documento anexo), INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUS LOPES INOCENCIO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Tendo em vista que reclamado não foi localizado no endereço 

fornecido nos autos, DEFIRO o pedido do ID 16509380, promovendo neste 

ato diligências junto ao SIEL (TRE-MT), para localização de seu endereço 

atualizado. Com o resultado da pesquisa “eleitor não encontrado” 

(documento anexo), INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KASSYA HELLEN SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINK BODY (REQUERIDO)

VICTOR HUGO PEREIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16529728. Intime-se a reclamante para, no 

prazo de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Com a informação, designe-se nova 

data para audiência de conciliação. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

conclusos para extinção. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 16574038. A E. Turma Recursal acolheu em 

parte o recurso interposto pelo reclamado, afastando a condenação em 

danos morais, conforme ID 16502247. Ao arquivo. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISLENE MOUZINHO SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16533168. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema INFOJUD. Com o resultado da pesquisa 

(que indicou o mesmo endereço constante nos autos), manifeste-se a 

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

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1001010-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC BALDUINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-55.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES MEDINA (EXEQUENTE)

MARGARIDA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

VISTOS. O reclamado interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do 

despacho do ID 15944475, alegando ser devida a cobrança dos 

honorários advocatícios em 20% em razão de que ficou consignado no 

acordo entabulado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo. 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste razão ao embargante, contudo, houve mero erro 

material no despacho do ID 15944475, uma vez que não se observou que 

ficou consignado no acordo pactuado entre as partes que seria cabível a 

cobrança dos honorários em 20% em caso de não cumprimento do 

acordo. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os embargos de 

declaração para retificar o despacho do ID 15944475, devendo a parte 

autora, após a certificação quanto ao valor total depositado nos autos, 

apresentar demonstrativo atualizado do valor executado, conforme acordo 

entabulado entre as partes, para que seja apreciado o pedido do ID 

15040796. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA ALINE VETTORE (REQUERIDO)

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao procedimento 

adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de 

Novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))
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ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON PIRIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001698-46.2018.8.11.0055 Autor (a): Elci Alves Peçanha dos 

Santos Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 233,57 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico juntando telas sistêmicas e cópia das faturas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso – 

especialmente porque há indicativo de pagamentos realizados pela autora. 

Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de 

prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON IUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002016-29.2018.8.11.0055 Autor (a): Everton Iung Ré (u): Vivo 

S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 
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por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 15 de março de 2014 e a presente 

ação distribuída apenas 16 de agosto de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000937-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TINTAS COMERCIO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ERNANI BOCKHORNY (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR ELIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16452566. Intime-se o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, informar o endereço atualizado do executado ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Com a informação acerca do novo endereço, designe-se nova 

data para realização da audiência de conciliação. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, conclusos para extinção. Cumpra-se. Expeça-se o 
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necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a exequente manifestou anuência ao pedido do 

ID 16393173, intime-se a executada para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, observando que os valores poderão 

ser depositados diretamente na conta indicada no pedido do ID 16439088. 

Não havendo depósito no prazo assinalado, intime-se a exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que no v. acórdão do ID 11222703 também houve a 

condenação do reclamante WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME ao pagamento 

de honorários em 15% sobre o valor da condenação, proceda-se a sua 

intimação para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento da condenação, 

nos termos da decisão do ID 11378412, observando quanto ao cálculo 

apresentado no ID 15084501. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VARGAS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002042-27.2018.8.11.0055 Autor (a): Felipe Vargas da Cunha 

Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 16317622), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14887082). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001684-62.2018.8.11.0055 Autor (a): Agnaldo Dias Alves Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no 

valor de R$ 122,06 (cento e vinte e dois reais e seis centavos), como 

prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 122,06 (cento e vinte e dois reais e seis 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001331-22.2018.8.11.0055 Autor (a): Jaqueline de Oliveira Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 16398625), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13314097). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS OAB - MT14285/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000933-12.2017.8.11.0055 Autor (a): Leandro Paterost de 

Freitas Ré (u): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico S/A. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n. 14344010). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

ID n. 13598183), necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000770-32.2017.8.11.0055 Autor (a): Mariana Rosa Golberto 

Menezes Ré (u): Telefonica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14599026). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 13507032), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000407-11.2018.8.11.0055 Autor (a): Jessica Gonçalves de 

Jesus Ré (u): Telefonica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

15040935). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14621440), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010344-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANTONIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos n. 8010344-57.2017.8.11.0055 Exequente: Jones Antonio Souza 

Executado: Josué dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para apresentar manifestação no presente 

processo no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito (cf. ID n. 15308644). Neste contexto, houve intimação do 

exequente, entretanto o prazo determinado transcorreu in albis (cf. 

certidão em ID n. 16416403). Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001175-34.2018.8.11.0055 Autor (a): Rozemar Fabrício de 

Bolba Ré (u): Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 26 de julho de 2014 e a presente ação 

distribuída apenas em 04 de maio de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Por fim, salienta-se que à parte autora foi 

dada oportunidade de manifestar sobre o assunto, uma vez que a matéria 

foi veiculada pela ré em sua contestação, portanto respeitadas as 

premissas definidas no parágrafo único do art. 487 do CPC. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por DECLARAR a prescrição da 

pretensão da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN CARVALHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Autos n. 1001290-55.2018.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 16355750), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato . É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro 

de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001929-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA VANDERLEIA RAMOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAGNER JUNIOR SILVA LOURENCO (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16522019. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema SIEL - TRE/MT. Com o resultado 

da pesquisa (que indicou o mesmo endereço constante nos autos – 

extrato anexo), manifeste-se a reclamante, requerendo o que entender 

cabível, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 

de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001347-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAELY RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado José Fábio Pantolfi Ferrarini (OAB/MT 14.864) 

para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de 

não conhecimento dos atos praticados. Esclarecendo que o prazo para 

apresentação da Contestação se deu inicio no dia 21 próximo passado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010830-13.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA MINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT0021593A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução (ID 

15047308) sem efeito suspensivo. Não obstante verificar, da exposição 

da embargante, relevantes fundamentos para a suspensão da execução, 

não há penhora; tampouco a embargante prestou caução real ou 

fidejussória, ou promoveu o depósito do débito exequendo. Dessa forma, 

não estão cumpridos na íntegra todos os requisitos exigidos pelo art. 919, 

§ 1º, do CPC (em especial por inexistência de garantia da execução), para 

que seja conferido o almejado efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior 

análise caso advenham circunstâncias que motivem a suspensão da 

execução, nos termos do § 2º do citado artigo do CPC. Intime-se o 

exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002586-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KERLI SIMONE MEZOMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 
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seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 26 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. BRUNETTO - ADMINISTRACAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WAGNER RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001946-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERREIRA FAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001946-76.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/12/2018, às 16h00min, a ser realizada na sala 

de audiências desta Primeira Vara Cível, com a presença do representante 

do Ministério Público. II. Na ocasião, não havendo acordo entre as partes, 

será apreciado o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente 

(Id 1644512) e deliberado quanto ao prosseguimento do feito. III. 

Expeça-se o necessário à intimação pessoal da requerida (revel), ficando 

o requerente (que reside em outra Comarca) intimado através de sua 

advogada. IV. Intime-se o Ministério Público. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001946-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERREIRA FAVA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001946-76.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/12/2018, às 16h00min, a ser realizada na sala 

de audiências desta Primeira Vara Cível, com a presença do representante 

do Ministério Público. II. Na ocasião, não havendo acordo entre as partes, 

será apreciado o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente 

(Id 1644512) e deliberado quanto ao prosseguimento do feito. III. 

Expeça-se o necessário à intimação pessoal da requerida (revel), ficando 

o requerente (que reside em outra Comarca) intimado através de sua 

advogada. IV. Intime-se o Ministério Público. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003210-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDERLENE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1003210-31.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 19.800,00 

ESPÉCIE: [ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87)]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ILDERLENE DE 

SOUSA SOBRINHO Endereço: Rua Topázia, Q24 - n. 1242, L01, Luiz 

Carlos Téssele Jr., LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 1002 AO FIM - LADO PAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) acerca do laudo pericial constante no 

ID 16664581 e 16664582 LUCAS DO RIO VERDE, 26 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26148 Nr: 198-41.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

198-41.2008.811.0045, Protocolo 26148, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40824 Nr: 1129-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIMONI ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MIGUEL ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA 

CORNACHINI, para devolução dos autos nº 1129-39.2011.811.0045, 

Protocolo 40824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27557 Nr: 1647-34.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1647-34.2008.811.0045, Protocolo 27557, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004174-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - SC33611 (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004174-24.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROSANGELA MARIA ROTHER REQUERIDO: ROQUE 

ROTHER Vistos. 1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(CPC, art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito 

(CPC, art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, 

art. 357, II) seguintes: a) quais os bens e dívidas adquiridos pelo casal 

durante a união conjugal; b) demonstração dos critérios 

necessidade/possibilidade para fixação da pensão alimentícia; c) 

existência/extensão dano moral suportado pela autora, e se seus 

pressupostos restaram configurados; d) critérios para aferição de 

eventual valor dos danos morais; e) demais pontos que sejam verificados 

no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o 

deslinde da causa. 2. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, 

art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de 

forma que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e 

ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor (CPC, art. 357, III c/c 373, I e II). 3. Julgo, ainda, 

o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação. 4. A parte autora (Id. 14316835) pugnou pela 

produção de prova documental, testemunhal e pericial, ao passo que a 

parte requerida (Id. 14374285) pugnou pela produção de prova 

documental, testemunhal, depoimento pessoal da requerente e pericial, 

caso se mostre necessário. . 5. Indefiro a realização de prova pericial, 

porquanto não há qualquer indicação do tipo de perícia a ser utilizada, sua 

justificativa, e nem o fato que a parte pretende comprovar com a 

realização da referida prova. 6. Defiro as demais provas requeridas, 

porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas, consignando-se que com a 

juntada de novos documentos deverá ser oportunizado o contraditório e a 

ampla defesa da parte adversa. 7. Para a prova oral, inclusive depoimento 

pessoal da parte autora, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 14/02/2019, às 14:00 horas. Intime-se pessoalmente a parte autora, 

com as advertências de estilo. 8. Intimem-se as partes para apresentar rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias. (CPC, art. 357, § 4º) 9. 

Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o 

necessário. 11. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: VALMOR DEMARCO 

Vistos. 1. Defiro o pleito retro, visto a não observância do prazo fixado no 

artigo 334 do CPC. 2. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

04/12/2018 às 09:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca. 3. Quanto 

ao prazo para oferecer contestação, permanecem as demais deliberações 

constantes na decisão Id. 14466304. 4. Intimem-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004886-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004886-77.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JANDIRA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a implantar o benefício 

de aposentadoria por idade híbrida. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das 

premissas legais e considerando os elementos de cognição existentes 

nos autos, tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ os requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado. Isso porque a situação fática alegada 

pelo autor não restou suficientemente demonstrada, notadamente a 

respeito do número de contribuições necessárias para o cumprimento da 

carência do benefício pleiteado (180 contribuições), sendo imprescindível 

para tanto a instrução probatória. Assim, ainda que haja nos autos início 

de prova material do exercício do trabalho rural, há que se provar também 

pela prova testemunhal a condição de segurado especial. Por essas 

razões, entendo que os requisitos para a concessão da liminar vindicada 

não restaram demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da 

sentença. 4. A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no prazo 

de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de 

documentos e especificando as provas que pretende produzir, inclusive 

eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

se ainda não as tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 

14:00 horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. Cumpra-se. 
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LUCAS DO RIO VERDE, 14 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004493-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004493-55.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ANGELI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a implantar o benefício 

de aposentadoria por idade rural. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das 

premissas legais e considerando os elementos de cognição existentes 

nos autos, tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ os requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado. Isso porque a situação fática alegada 

pelo autor não restou suficientemente demonstrada, notadamente a 

respeito do número de contribuições necessárias para o cumprimento da 

carência do benefício pleiteado (180 contribuições), sendo imprescindível 

para tanto a instrução probatória. Por essas razões, entendo que os 

requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença. 4. A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2019, às 14:00 

horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004435-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REOVALDO MONTEMEZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004435-52.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: REOVALDO MONTEMEZZO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a implantar o benefício 

de pensão por morte rural. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das premissas 

legais e considerando os elementos de cognição existentes nos autos, 

tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os 

requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado, uma vez que necessário um mínimo de 

dilação probatória para se aferir a qualidade e tempo de segurada. É que, 

compulsando os documentos acostados à inicial, nota-se a presença 

apenas de um aparente início de prova documental, sendo necessário que 

a mesma seja razoavelmente corroborada no decorrer da instrução. Por 

essas razões, entendo que os requisitos para a concessão da liminar 

vindicada não restaram demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião 

da sentença. 4. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no 

prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de 

documentos e especificando as provas que pretende produzir, inclusive 

eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

se ainda não as tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2019, às 

14:30 horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 05 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004559-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004559-35.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CECILIA MARTINHA DA SILVA REQUERIDO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. Observando os prazos 

fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 18/12/2018, às 14:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 
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audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004758-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELETA MANTHEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004758-57.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CELETA MANTHEY REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que, a despeito de possível a autocomposição, a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar no interior do 

Estado. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às 

audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 3. Cite-se a parte ré para que, no 

prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de 

documentos e especificando as provas que pretende produzir, inclusive 

eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. 4. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

se ainda não as tiver indicado. 5. Para prova oral, inclusive interrogatório, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2019, às 

15:00 horas. 6. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 8 de 

novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15768 Nr: 1699-35.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ AMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que forneça os dados 

necessários, conforme solicitado no oficio de fls. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25095 Nr: 2963-19.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDM, BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 Intimação do douto advogado da parte autora para que forneça os dados 

necessários, conforme solicitado no oficio de fls. 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19529 Nr: 864-13.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADI CEOLATTO, ALICE CASONATO, ANGELO 

CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, RAQUEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27171, CARLOS EDUARDO G. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB-PR 76169, EDGAR KINDERMANN SPECK - 

OAB:23539, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:OAB4

 Intimação da parte autora para que junte aos autos:

a) guia de recolhimento de diligência para cumprimento de avaliação dos 

imóveis localizados na comarca de Lucas do Rio Verde-MT;

b) guia de preparo de distribuição de carta precatória para avaliação dos 

imóveis localizados na comarca de Sorriso_MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84776 Nr: 4322-28.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LOURENÇO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se sobre os RPVs 

expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119199 Nr: 76-47.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 

10(dez) dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003412-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSALINO DO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DOS SANTOS BONFIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO POR SEUS PROCURADORES PARA 

MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001086-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOLECI CASAGRANDE (AUTOR(A))

MICHELY GABRIELA AZEVEDO CASAGRANDE (AUTOR(A))

PAULO CESAR CASAGRANDE (AUTOR(A))

MARIOLANI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES OAB - SC51910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001086-41.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de dispensa 

da realização de audiência de conciliação/mediação, visto que é 

necessária a manifestação expressa do requerido nesse sentido [art. 334, 

§4º, inciso I do Código de Processo Civil]. Com lastro no teor do art. 334 do 

Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 13 de fevereiro de 2019, 

às 09h30min. Intime-se a parte requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu, mediante a expedição de mandado judicial, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada no 

evento nº 13595640. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001086-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOLECI CASAGRANDE (AUTOR(A))

MICHELY GABRIELA AZEVEDO CASAGRANDE (AUTOR(A))

PAULO CESAR CASAGRANDE (AUTOR(A))

MARIOLANI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES OAB - SC51910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002775-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002775-57.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 09h30min. Intime-se o requerente, através do 

advogado constituído, via DJe. Proceda-se à citação e à intimação da ré, 

mediante a expedição de carta precatória à Comarca de Sorriso/MT, 

registrando-se o referencial de endereço informado na petição acostada 

ao ID n.º 11911858, pág. 2, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

9215958. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002130-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEI RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002130-95.2018.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos do processo, mormente o teor do evento nº 14537919, houve 

o bloqueio do valor de R$ 70.860,00 (setenta mil oitocentos e sessenta 

reais), quantia suficiente para custear o tratamento médico, por empresa 

de iniciativa privada, pelo período de 90 (noventa) dias, tendo em vista o 

menor orçamento apresentado nos autos, pela empresa Lifemed (GW 

Saúde Ltda-ME), no valor mensal de R$ 23.620,00 (ID nº 13515586, pág. 

1). Portanto, comprovada a prestação dos serviços pela empresa 

contratada, referente ao período de 30 (trinta) dias, compreendido entre 

15/09/2018 e 15/10/2018, mediante a juntada nos autos das respectivas 

notas fiscais (evento nº 16125169 – pág. 1), Determino a liberação da 

quantia de R$ 23.620,00 (vinte e três mil seiscentos e vinte reais), 

mediante transferência eletrônica, em benefício da empresa contratada 

(GW Saúde Ltda-ME – CNPJ nº 24.568.762/0001-57). Proceda-se à 

intimação da autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004912-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

AFONSO TUMELERO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004900-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98447 Nr: 4741-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VIEIRA KRIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4741-77.2014.811.0045.

DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema RenaJud, com o 

objetivo de obter informações acerca da existência de veículos em nome 

do executado.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 593 Nr: 7-21.1993.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFECC, NFDR, JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7-21.1993.811.0045.

DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema RenaJud, com o 

objetivo de obter informações acerca da existência de veículos em nome 

do executado.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36005 Nr: 1022-29.2010.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RONALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LEONEIS KRAUS, MAURO 

FERNANDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-B, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, 

SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, 

para o fim de:a) DECLARAR rescindido o contrato de construção 

residencial por empreitada firmado entre José Ronaldo de Sousa e 

Fernando Leoneis Kraus (fls. 25/29):a.1) CONDENAR o requerido 

Fernando Leoneis Kraus ao pagamento do valor da multa contratual, na 

quantia correspondente a 20% sobre o valor do contrato, com incidência 

de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir da 

data prevista para a entrega da obra (18/12/2009), e juros moratórios na 

ordem de 12% ao ano, contados a partir da data da citação (20/04/2016), 

visto que se trata de responsabilidade civil contratual;a.2) CONDENAR o 

requerido Fernando Leoneis Kraus à restituição do valor do veículo e do 

som automotivo, objeto do contrato (fls. 25/29), na quantia correspondente 

a R$ 48.000,00, com incidência de correção monetária, calculada pelo 

IPC-Fipe, contabilizada a partir da data prevista para a entrega da obra 

(18/12/2009), e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, contados a 

partir da data da citação (20/04/2016);b) CONDENAR o requerido 

Fernando Leoneis Kraus ao pagamento de indenização, a título de danos 

morais, na quantia de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, 

com incidência a partir da data do arbitramento da indenização, acrescida 

de juros moratórios na ordem de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação (20/04/2016);c) INDEFERIR os demais requerimentos;d) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito.CONDENO o requerido Fernando Leoneis Kraus no pagamento das 

custas judiciais e de honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados 

no percentual de 10% do valor da condenação, e, também, o requerente 

no pagamento de honorários de advogado ao patrono do requerido Mauro 

Fernando de Almeida, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da 

causa.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102707 Nr: 81-06.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Celso Simon contra o INSS, para o fim de:a) CONFIRMAR, na sua 

feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como 

corolário natural, DETERMINAR que o INSS realize o pagamento do 

benefício de auxílio-doença, para o requerente Celso Simon, contado a 

partir da data do cancelamento administrativo (12/12/2014), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (31/05/2017), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período;c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito.ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE 

DETERMINAR a remessa necessária da sentença, visto que o valor total 

da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94128 Nr: 1122-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPIXABA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1122-42.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada acerca da penhora parcial de 

dinheiro realizada, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento.

Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de suspensão 

do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113162 Nr: 5590-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON ABREU CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 5590-15.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Alexandre Azevedo 

Antunes contra o Banco Bradesco S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6631 Nr: 1312-59.2001.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GIOVANI TABILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9/2004.

Considerando-se que as partes litigantes, devidamente intimadas a 

respeito da penhora, não apresentaram manifestação/impugnação, 

DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro, objeto da penhora, em 

pagamento parcial da dívida. Expeça-se alvará de liberação da quantia em 

dinheiro, depositada no processo, em favor do exequente.

Tendo em vista a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema Renajud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado e, caso positivo, 

proceda-se a inclusão de restrição judicial na margem do prontuário 

administrativo do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito 

no extrato em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação do bem, 

proceda-se à intimação do devedor acerca do teor dos atos processuais 

efetivados, bem como para que ofereça embargos à execução, no prazo 

de 30 (trinta) dias [art. 12 §§ 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 6.830/1980].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 1557-55.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MELLO MARTINS, PAULO 

CESAR MELLO MARTINS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1557-55.2010.8.11.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema Renajud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado e, caso positivo, 

proceda-se a inclusão de restrição judicial na margem do prontuário 

administrativo do veículo.

Com a juntada dos extratos, que seguem em anexo, e demonstram que o 

executado possui, registrado no banco de dados do Detran, apenas 

veículos de fabricação antiga, todos gravados com o ônus da alienação 

fiduciária em garantia, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, decline se há interesse na realização da penhora do bem e na 

inclusão da restrição administração e, também, promova o andamento no 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157460 Nr: 4328-25.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rafael Cassio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Ante o teor do ofício de fl. 20, ANUO com a permuta do recuperando 

Rafael Cassio Martins, recluso da unidade prisional da Comarca de 

Sinop/MT, com o recuperando Cícero Pereira Sales, recluso da unidade 

prisional da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, devendo-se para tanto 

proceder com as comunicações necessárias.

2. Dessa forma, REVOGO o despacho de fl. 18.

3. Expeça-se o necessário.

4. Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001943-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI ANTONIO LUTKEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 26 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE HELENA BARBOSA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003108-09.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ARLETE HELENA BARBOSA 

COSTA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Verifica-se que a parte reclamante formalizou 

acordo com o fabricante (Id. 10784226), consistente na devolução do 

valor total pago pelo autor na aquisição do produto. De outro lado, em 

relação ao fornecedor entendo que embora trate-se de responsabilidade 

solidária dos fornecedores da cadeia produtiva e de fornecimento de 

produtos e serviços, entendo que a reclamante teve seu problema 

resolvido pelo fabricante. Desse modo, houve perda superveniente do 

objeto em relação à requerida Romera Móveis e Eletrodomésticos Ltda. 

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre 

ARLETE BARBOSA COSTA e SANSUMG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta 

juntada no evento 10784226. Por outro lado, considerando que o acordo 

foi devidamente cumprido pela reclamada (Id. 10911809/10911808) julgo 

extinto o processo em relação a requerida Sansumg Eletrônica da 

Amazônia Ltda., com fundamento no artigo 924, inciso II e artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito em relação a requerida ROMERA MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. em razão da perda do objeto e, 

consequentemente, ausência de interesse processual da parte autora na 

forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 07 de novembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004835-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GIACOMINI BIAZUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019 às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011764-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011764-98.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / 

CLARO TV Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença a parte 

executada efetuou o pagamento da condenação devidamente corrigido, 

juntando comprovante de depósito no evento 15308910; bem como 

informou quanto ao cumprimento integral da obrigação de fazer fixada no 

acórdão. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial 

n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, impõe-se a extinção da presente execução, 

ante o pagamento nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Intime-se a exequente para que informe conta bancária para transferência 

do valor depositado. Com a manifestação da credora, fica desde logo 

autorizada a transferência da respectiva quantia depositada nos autos, 

com cumprimento do Provimento 68/2018/CNJ. Após, de tudo certificado, 

arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 

de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011915-64.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ANDRE BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011915-64.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CEZAR ANDRE BARRETO 

EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença a parte executada efetuou o pagamento da 

condenação devidamente corrigido e juntou o comprovante de depósito 

nos autos. A parte exequente, por sua vez, manifestou-se concordando 

com o valor depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor. O 

C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, impõe-se a extinção da presente execução 

pelo pagamento nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o respectivo para transferência na conta bancária informada 

no evento 13128653. Após, de tudo certificado, arquivem-se mediante 

baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 de setembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 
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pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAINER CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002015-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL LANCHES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAVILSON MATIAS CAIXETA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002015-11.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NATURAL LANCHES LTDA - 

ME REQUERIDO: ADAVILSON MATIAS CAIXETA - ME Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre NATURAL LANCHES LTDA - ME 

e ADAVILSON MATIAS CAIXETA - ME, nos termos do artigo 487, inc. III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo 

os termos constante na ata de audiência juntada no evento 9056584. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 24 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-72.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR DALMAS ABERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS CEZAR OAB - MT0009890A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILEUZA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010410-72.2014.8.11.0045. REQUERENTE: CLENIR DALMAS ABERLE 

REQUERIDO: DILEUZA GARCIA Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre DILEUZA GARCIA e CLENIR DALMAS ABERLE, nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta juntada 

no evento 12125334. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 24 de setembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA DE FATIMA BAPTISTELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001629-15.2016.8.11.0045. REQUERENTE: AMERICA DE FATIMA 

BAPTISTELLA REQUERIDO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre AMÉRICA DE FÁTIMA 

BAPTISTELLA e ITAÚ SEGUROS S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo 

os termos constante na minuta juntada no evento 12171927. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 

de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. BARBOSA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução do "AR" com a indicação "desconhecido", INTIMO a parte autora 

para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de 

novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-27.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010187-27.2011.8.11.0045. REQUERENTE: ELINE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO PAN S.A. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre BANCO PAN S/A. (Banco 

Panamericano S/A.) e ELINE FERREIRA DE SOUZA, nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta juntada no evento 

12106757. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Tendo em vista que o 

documento juntado no evento 12692878 comprova o cumprimento integral 

do acordo, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na 

forma dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Após, arquivem-se. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 de setembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001209-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO GEREMIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001209-73.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MIGUEL ANTONIO GEREMIAS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. O endereço fornecido pelo autor 

não foi insuficiente para a citação do requerido, de modo que na audiência 

de conciliação foi devidamente intimado para fornecer novo endereço da 

parte. Porém, o autor deixou decorrer o prazo sem manifestação. É ônus 

de quem litiga em juízo fornecer os dados e endereço da parte contrária 

para que a citação seja possível. A inércia da parte autora demonstra total 

desinteresse no prosseguimento da causa, justificando a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

reclamação cível proposta por MIGUEL ANTÔNIO GEREMIAS em desfavor 

de BANCO PAN S/A. sem análise do mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

certifique-se e arquivem-se com as devidas baixas. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 25 de setembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001934-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DEISE DE OLIVEIRA 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante alega que a assinatura aposta no contrato objeto da dívida que 

ocasionou a inscrição do nome da autora no cadastro de devedores. A 

instituição bancária requerida, por sua vez, defende a existência de 

relação jurídica entre as partes e juntou contrato supostamente assinado 

pela autora. Assim, diante da controvérsia existente no presente feito, 

reputo que seu deslinde exige o conhecimento de natureza técnica, por 

meio de prova pericial, meio probatório este de maior complexidade e que é 

vedado no rito da Lei n. 9.099/95. Contudo, é cediço que a prova pericial 

não pode ser produzida neste Juizado Especial, por se tratar de prova 

complexa, não admitida no sistema da Lei n. 9.099/95, tanto que o artigo 33 

da referida lei determina que todas as provas devem ser produzidas em 

audiência. Por tudo isso, embora não se verifique expressa exclusão de 

competência por meio do artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, o processamento da 

demanda em questão, no Juizado Especial Cível, por requerer colheita de 

prova técnica de considerável complexidade, viola os princípios 

informadores do Sistema criado pelo referido Diploma (celeridade, 

informalidade e simplicidade), e também norma constitucional de 

competência, qual seja, a do artigo 98, inc. I, da Constituição Federal, que 

destina aos Juizados Especiais o julgamento de causas de menor 

complexidade. Em suma, verifico que o esclarecimento de tal questão é 

crucial para o deslinde do feito, posto que, se comprovada eventual 

defeito do aparelho em decorrência da queda certamente terá reflexos 

diretamente no campo da responsabilidade civil. Assim também como terá 

reflexos a comprovação da inobservância da técnica utilizada no 

manuseio para a troca da tela por parte da reclamada, o que somente 

poderá ser feito mediante perícia no aparelho. Vê-se, portanto, que a 

questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não comporta tal tipo 

de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de problema que pode 

ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível proposta por DEISE 
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DE OLIVEIRA SANTANA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., sem 

resolução do mérito na forma do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo 

Civil e artigo 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, devendo a autora, se assim o 

desejar, ingressar com ação própria no Juízo comum, onde possa produzir 

esse tipo de prova. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 25 de 

setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovido para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME DE MORAIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000122-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RUY GUILHERME DE MORAIS 

AZEVEDO REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimada. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo 

sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante 

não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas 

judiciais, que fixo em 1% (um por cento) do valor atribuído à causa (art. 

51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do Fonaje). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 21 de 

setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO EGINO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002521-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDVALDO EGINO DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA Vistos. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 15039175, com objetivo de amealhar 

informações acerca do endereço do reclamado Sebastião Luiz da Silva 

(CPF nº 817.256.391-49) através do Sistema de Informações ao Judiciário 

– INFOJUD. Realizado o ato, agende-se nova data para audiência de 

conciliação. Intimeme-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 26 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010313-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCUR JUSTINIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010313-04.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

VALCUR JUSTINIANO Vistos. Intime-se o Exequente para se manifestar 

acerca da petição de id. 14803308, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CORTEZIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001567-72.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA CORTEZIA 

REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos. Primeiramente, determino 

que a Secretaria providencie a regularização dos registros de distribuição 

do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o 

Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004439-89.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RIBEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA AMARAL SILVA (REQUERIDO)

SAMARA SAMALIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004439-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SIDNEI RIBEIRO SANTANA 

REQUERIDO: EDNA AMARAL SILVA, SAMARA SAMALIA Vistos. Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003411-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRETTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEIDE CESÁRIO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003411-86.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA ANDRETTA 

EXECUTADO: ARLEIDE CESÁRIO LIMA Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a Autora requer a execução do acordo ajustado no Termo 

de Sessão de Conciliação de id. 14676019. Ocorre que, para que o acordo 

seja válido como título executivo é necessária a cópia da sentença 

homologatória, documento este que não se encontra nos autos. Sendo 

assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia da sentença homologatória, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003095-10.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDA DOS SANTOS 

REIS REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Na fase de cumprimento de sentença a parte executada efetuou o 

pagamento da condenação, juntando comprovante de depósito no evento 

12584899. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial 

n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, impõe-se a extinção da presente execução, 

ante o pagamento nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Intime-se a exequente para que informe conta bancária para transferência 

do valor depositado. Com a manifestação da credora, fica desde logo 

autorizada a transferência da respectiva quantia depositada nos autos, 

com o cumprimento do Provimento 68/2018/CNJ. Após, de tudo certificado, 

arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 

de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001404-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS COSTA DOS REIS (REQUERENTE)

GILBERTO LUIZ DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

apresentação de contestação, INTIMO a parte autora para, querendo, 

apresentar a respectiva impugnação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 26 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010497-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011027-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011027-95.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ADRIANA FRANCISCA DA 

SILVA, JOSE CARLOS BATISTA EXECUTADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença a excipiente 

(Fazenda Pública Municipal) alegou nulidade absoluta porque não intimada 

pessoalmente, invocando o artigo 6º da Lei n. 12.153/2009 e artigo 183 do 

Código de Processo Civil. Com efeito, o Código de Processo Civil é 

aplicado de forma subsidiária aos processos do Juizado da Fazenda 

Pública. Por outro lado, no Juizado não há prazo diferenciado para a 

Fazenda Pública, conforme determina o artigo 7º da Lei 12.153/2009: Art. 

7º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a 

interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de 

conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. No 

mesmo sentido os Enunciados do Fonaje: Enunciado 01: Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS). Enunciado 13: 

A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública 

será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial 

de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7º da Lei 

12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL). No caso dos autos, a 

excipiente/Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico de todos os 

atos processuais, apresentando, inclusive, contrarrazões ao recurso da 

exequente, bem como foi devidamente intimada a respeito do acórdão que 

transitou em julgado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade apresentada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

ao cumprimento de sentença que lhe move ADRIANA FRANCISCA DA 

SILVA. Prossiga-se a execução. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 

de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LIMA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004975-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JACKSON LIMA COELHO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. JACKSON LIMA COELHO, 

qualificado na inicial, ingressou com ação de Inexistência de Débito e 

Danos Morais e com pedido de tutela antecipada em desfavor de UNIC – 

SORRISO, sustentando, em síntese, que estuda na faculdade Unic de 

Sorrio/MT, e que desde o segundo semestre vem enfrentando dificuldades 

para cumprir integralmente com os boletos da mensalidade, em razão da 

variação de valores. Argumenta que procurou o SAA, negociou e pagou 

parte da dívida para que o requerente concluísse o curso. Por fim, em 

razão do débito discutido nos autos, pleiteia a concessão da tutela de 

urgência para o fim de determinar que a reclamada se abstenha de 

interromper incluir o nome do requerente no cadastro de inadimplentes. É, 

em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de 

tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

para que a reclamada se abstenha de incluir o nome do requerente no rol 

dos inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, até o deslinde 

da ação. Ademais, probabilidade do direito do requerente restou 

comprovada pelos documentos acostados nos autos, enquanto o perigo 

de demora consiste na impossibilidade de comprar a crédito, caso venha 

sofrer uma negativação aparentemente indevida. Assim sendo, ainda que 

numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas 

aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de incluir 

o nome do requerente no cadastro de inadimplentes, em razão do débito 

discutido, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA CAVICHON DE SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003826-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AURORA CAVICHON DE 

SALLES REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 
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satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. O interesse 

processual da parte autora está devidamente demonstrado nos autos, 

seja pelos exames e relatórios médicos que indicam a necessidade do 

tratamento médico na forma pleiteado, seja em razão da previsão 

constitucional que garante aos cidadãos o acesso universal e gratuito à 

saúde. Afasto, por outro lado, a preliminar de ilegitimidade de parte arguida 

pelo segundo requerido, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde 

(SUS) e, neste caso, as três entidades federativas – União, Estado e 

Município – são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços 

de saúde, a teor do art. 198 da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/90, 

podendo ser cada uma delas, individual ou conjuntamente, demandada 

para responder sobre tal obrigação. Passo a analisar o mérito. A saúde é 

direito constitucional garantido a todos os cidadãos, sendo de 

competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o 

cuidado e a assistência pública, garantindo-se ao cidadão o mais básico e 

fundamental de seus direitos, que é o direito à vida. Destaque-se que o 

sistema de saúde rege-se pelo princípio da responsabilidade solidária 

entre as esferas do Poder Público, facultando ao seu beneficiário, no caso 

a autora, o direito de escolher contra quem litigar. O direito reclamado pela 

autora está estampado nos artigos 1º, inciso III; 5º e 6º e 196, todos da 

Constituição Federal, os quais consagram o direito à saúde e à vida. A 

Constituição Federal de 1988, nos artigos 196 e 227, inibe a omissão do 

ente público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o 

efetivo tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com 

fornecimento de medicamentos de forma gratuita para o tratamento 

médico, cuja medida impõe-se de modo imediato em face da urgência e 

consequências que possam acarretar e não realização, levando-se, 

inclusive, à morte. Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal 

de Justiça: PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUS. FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO, PELO ESTADO, À PESSOA HIPOSSUFICIENTE 

PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. OBRIGATORIEDADE. – LEGITIMIDADE 

PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 515, §3º, DO CPC. 

INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVIDADE. 

AFASTAMENTO DAS DELIMITAÇÕES. PROTEÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. 

ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 E 227 DA CF/1988. PRECEDENTES DESTA 

CORTE SUPERIOR E DO COLENDO STF. 1. A proteção do bem jurídico 

tutelado (vida e saúde) não pode ser afastada por questões meramente 

formais, podendo o Secretário de Estado da Saúde figurar no polo passivo 

de ação mandamental objetivando o fornecimento de medicamento à 

hipossuficiente, portadora de doença grave (hepatite B crônica). 2. A 

necessidade de dar rápido deslinde à demanda justifica perfeitamente o 

julgamento da ação pelo mérito. O art. 515, § 3º do CPC permite, desde já, 

que se examine a matéria de fundo, visto a questão debatida é 

exclusivamente de direito, não havendo nenhum óbice formal ou 

pendência instrumental para que se proceda à análise do pedido merital. 

Não há razão lógica ou jurídica para negar à esta Corte Superior a 

faculdade prevista pelo aludido dispositivo legal. Impõe-se, para tanto, sua 

aplicação. Inexistência de supressão de instância. 3. “Uma vez conhecido 

o recurso, passa-se à aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 

257, RISTJ e também em observância à regra do § 3° do art. 515, CPC, que 

procura dar efetividade à prestação jurisdicional, sem deixar de atender 

para o devido processo legal” (REsp n. 469921/PR, 4ª Turma, DJ de 

26/05/2003, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). 4. Os arts. 196 e 227 

da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estado, Distrito Federal 

e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

consequências que possam acarretar a não-realização. 5. Constitui 

função institucional e nobre do Ministério Público buscar a entrega da 

prestação jurisdicional para obrigar o Estado a fornecer medicamento 

essencial à saúde da pessoa carente, especialmente quando sofre de 

doença grave que não se for tratada poderá causar, prematuramente, a 

sua morte. 6. O Estado, ao negar a proteção perseguida nas 

circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à 

saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever constitucional e 

ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida. É 

totalitário e insensível. 7. Pela peculiaridade do caso em face de sua 

urgência, não há de se afastar as delimitações na efetividade da medida 

sócio-protetiva pleiteada, não padecendo de ilegalidade a decisão que 

ordena à Administração a dar continuidade a tratamento médico. 8. 

Legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em 

defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde, em benefício de 

pessoa pobre. 9. Precedentes desta Corte Superior e do colendo STF. 10. 

Recurso provido. (RMS 23.184/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA). Em que pese os argumentos apresentados pelos 

requeridos, a pretensão da autora encontra amparo jurídico em nível 

constitucional, dispositivo legal basilar dos Estados Democráticos de 

Direito Contemporâneos, no qual se consagram os direitos fundamentais 

dos cidadãos, entre os quais consta, justamente, a saúde. Embora a 

Teoria da Reserva do Possível tenha sido idealizada para dar respaldo 

jurídico e justificadas negativas do Estado quando prestações materiais 

que lhe caibam se lhe façam inviáveis ante a ausência de recursos, não 

pode ser aplicada irrestrita e irresponsavelmente, cedendo a qualquer 

alegação genérica de restrições orçamentárias sem mínima demonstração 

concreta. Referido instituto, embora abarcado pelo Direito pátrio, não se 

presta, como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, a “legitimar o injusto 

inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente 

impostos ao Estado”. Assinala o nobre magistrado que “mais do que 

nunca, é preciso enfatizar que o dever estatal de atribuir efetividade aos 

direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva 

limitação à discricionariedade administrativa” (in RExt. 582.352/AM), Rel. 

Des. Celso de Mello, J. 29.10.2013). O relatório médico que instrui a 

petição inicial (Id. 15350292) esclarece a situação clínica da paciente e 

indica a necessidade de home care para a continuidade do tratamento 

médico em sua residência, em razão da necessidade de cuidados 

especiais decorrente do quadro clínico apresentado. O E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso possui entendimento quanto à possibilidade de 

fornecimento de Home Care pelo Poder Público, conforme o julgado a 

seguir: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – 

FORNECIMENTO DE HOME CARE – DEVER CONSTITUCIONAL – FIXAÇÃO 

DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VALOR 

RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DA MULTA COMINADA PESSOALMENTE AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE – DESCABIMENTO - RECURSO 

DESPROVIDO.1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

de que, em obrigação de fazer, é permitido ao juízo, de ofício ou a 

requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, 

mesmo que este seja a Fazenda Pública.2. A aplicação de multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) é perfeitamente razoável, consoante 

os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser 

afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor 

irrisório, não possua a força cominatória necessária.3. O pagamento da 

pena pecuniária deve ser direcionada contra a parte integrante da relação 

jurídico-processual, da qual o servidor responsável pelo cumprimento da 

decisão judicial não faz parte, de acordo com o disposto no art. 461, § 4º, 

do CPC, cabendo, posteriormente, ao Estado responsabilizar civil, penal 

e/ou administrativamente o agente público que deixa de cumprir obrigação 

proveniente de determinação judicial, se for o caso.(Ap 137371/2012, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 

25/09/2013) A paciente, por outro lado, não possui condições financeiras 

para custear os serviços, então, devem os requeridos suportar o custeio. 

Não se trata, consequentemente, de autorizar o paciente a escolher a tipo 

de tratamento que deseja, mas sim de propiciar tratamento eficaz para que 

continue viva e com sua dignidade preservada. Logo, impõe-se a 

procedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer 

proposta por AURORA CAVICHON DE SALLESNO em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO e de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

para tornar em definitiva a tutela de urgência concedida nos autos (Id. 

15436289), e resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 16 de novembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002289-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PLACIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. Submeto 

a homologação da MM. Juíza de Direito. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003009-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DOS PRAZERES SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços além de extrato de consumo e telas do seu sistema 

interno com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 
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recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 219,81 (duzentos e 

dezenove reais e oitenta e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 
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Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETI MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003999-30.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIEGO FERREIRA BATISTA 

REQUERIDO: E G DE OLIVEIRA ZALEN & CIA LTDA - ME Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. A preliminar arguida pela reclamada confunde-se com o 

mérito e será com este decidido. O reclamante alega ter realizado negócio 

jurídico com a requerida, consubstanciado na substituição de seu veículo 

Savero, da marca Wolksvagem 1.8, ano 2001/2002, servindo o referido 

veículo como entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entregue com todos 

os encargos em dia. Porém, passados dois anos constatou que o veículo 

entregue no negócio ainda estava em seu nome com IPVA e licenciamento 

atrasados. Porém, todas as tratativas administrativas de solucionar a 

questão tornaram-se infrutíferas. A reclamada, por sua vez, embora não 

tenha negado a realização do negócio com o reclamante se restringiu a 

defender que a obrigação quanto à transferência do veículo não pertence 

ao comprador, mas do vendedor. Nesse caso, como o autor não 

promoveu a retirada do veículo de seu nome assumiu os riscos. No mérito, 

o pedido é parcialmente procedente. Isso porque de acordo com o artigo 

134 do Código de Trânsito Brasileiro, “No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. 

Na espécie, o reclamante alegou não ter realizado a comunicação a 

respeito da venda do veículo ao órgão de Trânsito de Mato Grosso, 

imputando ao comprador/requerida o ônus da responsabilidade. Com 

efeito, verifica-se que o autor tinha por obrigação legal a comunicação do 

órgão de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) sobre a alienação do 

veículo, carecendo de subsídio jurídico a tese de atribuir ônus 

exclusivamente ao comprador. É de anotar ainda que a Lei Estadual n. 

7.301/2000, prevê a responsabilidade pelos encargos sobre o veículo 

tanto do vendedor quanto do adquirente. Nesse sentido: Art. 12 É 

pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o 

remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua 

aquisição. Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a 

responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos 

geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a 

transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/09) Art. 29-F Fica, 

ainda, o Poder Executivo autorizado a exigir do adquirente que deixar de 

promover a transferência de titularidade do bem junto ao Departamento 

Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, os débitos fiscais pertinentes ao IPVA, 

relativos ao veículo vendido. § 1º Para fins do disposto no caput, a 

Secretaria de Estado de Fazenda, mediante declaração expressa do 

vendedor, notificará o adquirente para efetuar o recolhimento dos débitos 

pendentes de pagamento. § 2º Regulamento editado pelo Poder Executivo 

disporá sobre a forma de prestação da declaração de venda do veículo a 

que se refere o artigo anterior. Assim, o autor/vendedor deve ser 

responsabilizado solidariamente com os ônus de licenciamento do veículo, 

na forma do que determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 

ficando, porém, excluída a responsabilidade do vendedor em relação ao 

IPVA, Dpvat e multas por infrações de trânsito após a data da alienação 

do automóvel. Isso porque a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça 

prevê a exclusão da responsabilidade do vendedor nessa hipótese. 

Senão vejamos: Súmula 585 do STJ: A responsabilidade solidária do 

ex-proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se 

refere ao período posterior à sua alienação. Sendo assim, inobstante as 

determinações legais sobre a responsabilidade solidária do antigo 

proprietário do veículo que deixa de comunicar a venda no trintídio legal, a 

jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a solidariedade não 

diz respeito aos débitos de IPVA. Portanto, o autor não pode ficar como 

responsável solidário pelo adimplemento do IPVA dos exercícios 

posteriores à alienação do veículo devidamente comprovada nos autos, na 

data de alienação do bem, sobretudo pela ausência de impugnação 

específica acerca dos fatos pela requerida. Isso porque o autor não 

figurava como proprietário do veículo a partir de dezembro de 2014 

quando ocorrido o fato gerador dos IPVAs e DPVATs dos exercícios 

seguintes à data da alienação. Da mesma forma, julgados atuais do 

Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do Código 

de Trânsito Brasileiro para afastar também a responsabilidade do alienante 

em relação às infrações de trânsito praticadas posteriormente à alienação 

quando indubitável que foram praticadas no período em que o alienante 

não tinha mais a propriedade do veículo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL 

E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA 

DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO 

DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO 

CÓDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO MITIGADA. PRECEDENTES. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 

(REsp n. 1.672.479-RS, Min. Rel. BENEDITO GONÇALVES, DJe 

16.06.2017). ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO 

DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 

134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). 1. Na interpretação do 

problemático art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve-se 

compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de 

realizar no Detran a transferência, é mitigada. 2. Alienado veículo 

automotor sem que se faça registro, ou ao menos a comunicação da 

venda, estabelece-se entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de 

solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran 

comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo 

adquirente. 3. Não há dúvidas, in casu, de que as infrações não foram 

cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, 

não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção. 4. Recurso especial provido. 

(REsp n. 965.847 – PR, Rel. MINISTRA ELIANA CALMON, DJe 04.03.2008). 

Dessa forma, no presente caso, possível excluir a responsabilidade do 

autor com relação ás infrações de trânsito ocorridas após dezembro de 

2014, pois praticada em data posterior à alienação do veículo. Quanto ao 

pedido de condenação da parte requerida em danos morais, entendo 

descabido porque o reclamante concorreu para a situação porque deixou 

de comunicação o Órgão de Trânsito – Detran/MT, a respeito da alienação 

do veículo. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

DIEGO FERREIRA BATISTA em desfavor do E.G. OLIVEIRA ZALEN & CIA 

LTDA., para excluir a responsabilidade do reclamante em relação ao IPVA, 

Dpvat e multas de trânsito sobre o veículo Savero, marca: Wolksvagem, 

1.8, ano 2011/2002, objeto da presente ação, com Renavam 

00772476870, Placa ABY 2848 e Chassi 9BWEC05X92P511015, a partir 

de dezembro de 2014 (data da alienação do automóvel à parte requerida), 

e julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Detran/MT 

comunicando acerca da presente ação para as providências necessárias. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 16 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 
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por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: RONALDO BARATA OLIVEIRA Requerido: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta extrato de faturas e telas de seu sistema interno com registros 

e informações comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 
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vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-75.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIADES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME Requerido: 

MELQUIADES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos 

do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. Compulsando os autos, verifico que o 

Autor postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 
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consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: CELSO PIVATTO Requerido: BUNGE ALIMENTOS 

S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Encaminho 

o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do encaminhamento do nome 

do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No que tange à 

impugnação de justiça gratuita suscitada pela requerida, verifico que a 

mesma não procede, uma vez que o acesso ao juizado especial em 

primeiro grau independe do pagamento de taxas, custas ou despesas (art. 

54, Lei 9.099/95). DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores há outra 

inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral 

sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011498-48.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SANTOS GALVAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que o Autor deixou transcorrer 

o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, aplicando-se o 

disposto no art. 53, §4, da lei 9.099/95 bem como o art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 
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AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003339-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: SIMONE RAMOS XIMENES Requerido: ATIVOS 

S/A SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a 

demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto em juízo. 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA indevidamente. Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Argumenta que a ausência de notificação da cessão não 

desobriga o devedor diante do cessionário e também não retira a 

legitimidade deste para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. 

Decido. Diante da ausência de preliminares, passo a análise do mérito. 

Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da 

cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, 

portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso 

Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PONCE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por DIEGO PONCE DE 

OLIVEIRA em face de SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA – 

ME, nome fantasia, “Mauro Veículos”. Aduz a inicial que a parte Autora 

adquiriu no dia 15/06/2016, um automóvel FIAT PALIO WEKEND SPORT 

1997 junto à revenda de veículos Reclamada, pelo valor de R$ 13.000,00 

(treze mil reais). Aponta que como forma de pagamento, entregou a Ré um 

veículo Santana ano 1997 pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais 

o valor em espécie de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando pendente, 

ainda, uma parcela de R$ 1.000,00 (mil reais). Afirma que logo após a 

compra do veículo, quando saiu da revenda, surgiram os primeiros 

problemas mecânicos. Discorre que entrou em contato com a Ré e foi 

autorizado a proceder o conserto para ser descontado no valor pendente 

de quitação, R$ 1.000,00 (mil reais). Inobstante, sustenta que menos de 30 

(trinta) dias depois, quando estava em viagem para Sinop – MT, o veículo 

voltou a apresentar problemas, precisando ser guinchado até uma oficina. 

Descreve que “O mecânico então informou ao Autor que o veiculo que 

comprou tinha diversos problemas no motor, ficando no valor de R$ 

7.422,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais) o conserto.”. e, 

embora instada novamente, a Reclamada não procedeu, tampouco 

autorizou o reparo dos vícios apresentados. Acrescenta que a Ré também 

não se desincumbiu da transferência do veículo junto ao DETRAN. Informa 

que apresentou reclamação no PROCON e tentou resolver 

administrativamente a questão, no entanto, as tentativas foram em vão. A 

parte Reclamada aponta “prescrição” do direito do Autor, aduzindo que a 

demanda fora proposta 114 (cento e quatorze) dias após a constatação 

dos vícios. Apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o 

veículo foi adquirido do sócio da empresa, Sr. Mauro Tretto e, no mérito, 

que o Autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito e que os 

documentos não comprovam os danos alegados, pugnando pela 

improcedência da ação. Aduziu, ainda, pedido contraposto, pleiteando a 

cobrança da parcela residual de R$ 1.000,00 (mil reais) referente à 

compra e venda e débitos de IPVA, LICENCIAMENTO e SEGURO 

OBRIGATÓRIO do bem dado em pagamento pelo Autor. Atribui aos pedidos 

o valor de R$ 3.848,44 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e 

quarenta e quatro reais). Não houve impugnação, tampouco contestação 

ao pedido contraposto. É a síntese do necessário até mesmo porque 

dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Antes de adentrar no mérito, passo à análise das preliminares 

hasteadas. A Reclamada aduz em sua defesa que operou-se a prescrição 

do direito do Autor. Segundo a mesma, o consumidor teria tomado 

conhecimento do vício em 16/06/2016, contudo, distribuiu a ação apenas 

em 06/10/2016, ou seja, depois de expirado o prazo legal de 90 (noventa) 

dias. Pois bem. Entendo, s.m.j, que a irresignação da Reclamada trata de 

eventual prejudicial ao mérito da demanda, uma vez que atinente a prazo 

decadencial para o exercício do direito pelo consumidor. A decadência é a 

extinção do direito pela inação de seu titular que deixa escoar o prazo 

legal ou voluntariamente fixado para o seu exercício. E, ainda, nas 
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palavras de renomados mestres: A decadência tem como objeto o direito a 

ser exercido, o qual, seja por determinação estabelecida em lei ou pela 

vontade unilateral ou das partes envolvidas, subordina-se a ser exercido 

em determinado lapso de tempo, sob pena de caducar e não mais poder 

ser levado a efeito. Ou seja, na hipótese do titular do direito deixar de 

exercer determinado direito até o momento estabelecido para o término de 

seus efeitos, ocorre a decadência e, por conseqüência, perderá o direito, 

de forma que o seu titular não mais poderá exercê-lo (CÂMARA LEAL, 

1948, p. 105 e 106, apud DINIZ, 1994, p. 213). Com efeito, enfrento a 

questão sob o prisma da decadência. Analisando os autos, vejo que o 

consumidor promoveu tempestivamente a reclamação junto ao PROCON, 

obstando, assim, o prazo decadencial disposto no art. 26 do CDC (noventa 

dias). A respeito do tema, aliás, importante transcrevermos: § 2° Obstam a 

decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; 

Veja-se que no dia 15/07/2016 o Autor formulou sua pretensão perante o 

PROCON, inexistindo nos autos qualquer manifestação da Reclamada a 

respeito do assunto. Importa dizer que não houve resposta inequívoca do 

fornecedor na seara administrativa capaz de deflagrar novamente o prazo 

decadencial. Assim, fica incontroversa a tempestividade da reclamação e 

afastada a prejudicial hasteada. Com relação a preliminar de ilegitimidade 

passiva, igualmente, penso que não merece prosperar. Embora o 

documento do veículo comercializado pela Ré esteja em nome de um de 

seus sócios, a responsabilidade da revenda permanece intacta, pois, o 

consumidor procurou a empresa para aquisição do bem (automóvel), 

pouco importando questões administrativas e que dizem respeito apenas 

aos seus proprietários. A revenda de veículos (fornecedora) é 

responsável pelos atos de seus prepostos que atuam em seu nome para 

realização e desenvolvimento de seu negócio. Sendo assim, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva e, inexistindo demais questões 

pendentes de apreciação, passo a analisar o mérito. Há de se esclarecer 

que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Assim, milita em favor do requerente, ora 

consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou a compra de um veículo junto a Reclamada. 

Comprova também que entrou em contato com a mesma dentro do prazo 

de garantia legal para tentar solucionar os vícios apresentados, contudo, 

não logrou êxito. De qualquer sorte, as provas carreadas aos autos 

(orçamentos e notas fiscais de produtos e prestação de serviço), 

corroboram a tese inicial, no sentido de que o veículo adquirido na 

empresa demandada apresentou vício com apenas alguns dias de uso. 

Não obstante o Reclamante tenha adquirido um automóvel usado, 

verifica-se aplicável aos autos o prazo de garantia legal de 90 dias, e a 

constatação do defeito no motor se deu dentro deste prazo. Dessa forma, 

a indenização pelo conserto é devida, pois, além do vício estar coberto 

pelo prazo de garantia, trata-se de vício oculto, não sendo crível que o 

motor do veículo venha a fundir com apenas 1 (um) mês de uso. É dever 

da reclamada entregar o automóvel funcionando adequadamente, tendo 

em vista tratar-se de bem durável. Nesse sentido, transcrevo: RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA. 

PERÍCIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 

ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS 

TERMOS DO ART. 6º, VIII, CDC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITO 

NO MOTOR CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA PREVISTO 

NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO OCULTO. DEVIDO O 

CONSERTO PELA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. (Recurso Cível Nº 

71007941784, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 19/09/2018). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007941784 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Data de Julgamento: 19/09/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018) O fato de ser veículo 

usado não prejudica o direito do consumidor, caso este venha a 

apresentar problemas dentro do prazo legal. Ademais, não encontra 

ressonância nos autos a afirmação da Ré de que não foi procurada pelo 

Autor/consumidor para reparação dos vícios relatados, uma vez 

comprovado nos autos a reclamação tempestiva perante o PROCON, 

matéria já superada. Sendo assim, a Reclamada não se desincumbiu de 

seu ônus probatório e, superado este ponto, encontra palco a discussão 

dos valores despendidos. Com relação aos valores, vejo que não houve 

impugnação específica na contestação, apenas inconformismo genérico e 

sem qualquer contraprova. Por outro lado, os documentos apresentados 

com a inicial (id. 3031908), foram corroborados pelas notas fiscais de id. 

4615034, tornando verossímeis as alegações Autorais. O montante a ser 

indenizado corresponde a soma dos valores das notas fiscais 

apresentadas pelo Autor, qual seja, R$ 7.422,00 (sete mil, quatrocentos e 

vinte e dois reais). A responsabilidade pela transferência do veículo, 

embora seja do comprador, deve ser precedida da entrega do recibo de 

compra e venda assinado pelo vendedor. Neste caso, como não há nos 

autos prova de que tenha ocorrido, é medida imperiosa que a Reclamada 

proceda a entrega do Certificado de Registro de Veículo – CRV 

devidamente preenchido e assinado, para viabilizar ao autor a 

transferência junto ao órgão de trânsito. No que tange aos danos morais, 

entendo que restaram configurados, pois, a desídia da Reclamada em 

solucionar a questão administrativamente mostra desrespeito com o 

consumidor, além de trazer transtornos e aflições que ultrapassam a 

barreira do mero aborrecimento. Nesse sentido, transcrevo: CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

VÍCIO OCULTO. PROBLEMA NO MOTOR. (...)AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA PARA O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. 

Quanto ao mérito, tem-se que restou incontroverso o problema no motor 

do veículo, surgido poucos dias após a aquisição do bem pela 

consumidora, de modo que cabia às rés, neste caso, comprovar que o 

veículo foi vendido sem tal vício, o que não lograram êxito em fazer. Muito 

embora se trate de veículo com cerca de sete anos de uso, o mínimo que 

se espera é que o mesmo tenha condições de trafegar, sendo evidente 

que um veículo que, depois de poucos dias da compra, necessitou de 

retífica no motor, não foi vendido em condições de uso, já que é notório 

que um problema desta magnitude não surge repentinamente, a menos que 

decorra de mau uso, o que não restou comprovado nos autos, sendo este 

ônus das rés, por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito da autora. 3. Assim, existente o vício oculto e não apresentada 

solução administrativa para o problema, o descaso e o desrespeito à 

consumidora restaram configurados, o que causa dano moral e gera 

obrigação de indenizar. 4. O valor fixado na sentença a título de 

indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não comporta redução, visto 

que fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz, que observou as 

circunstâncias do caso em concreto, em especial, os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0002164-04.2014.8.16.0170/0 - Toledo - Rel.: GIANI 

MARIA MORESCHI - - J. 02.03.2015) (TJ-PR - RI: 000216404201481601700 
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PR 0002164-04.2014.8.16.0170/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 02/03/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 03/03/2015). Destarte, considerando todas as circunstâncias 

que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Por fim, passo a analisar o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada. Discorre que “o requerente confessa que deve desde 

15/06/2016 R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais devidamente atualizados 

somam o importe de R$ 1.121,56. Acrescenta valores referentes a débitos 

de IPVA, LICENCIAMENTO e SEGURO OBRIGATÓRIO do veículo SANTANA 

que pegou em pagamento no negócio, atribuindo o valor de R$ 3.848,44 

(três mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro reais) a 

demanda. A parte Autora não se manifestou quanto aos pedidos 

formulados, restando incontroversos. Com efeito, tenho que merece 

prosperar o pedido contraposto, com apenas uma ressalva quanto aos 

valores dos débitos tributários. Anoto que deverá ser observado o 

momento do fato gerador, ou seja, são devidos os valores com fato 

gerador anterior à negociação entabulada entre as partes, o que importa 

em dizer que ficam afastados os débitos posteriores ao ano de 2016. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Autora a importância de R$ 

7.422,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais) a título de DANOS 

MATERIAIS devidamente atualizados pelo INPC e com juros de mora a 

partir do efetivo prejuízo (artigo 398 do CC; Súmula 43 e 54 do STJ); b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença nos 

termos da súmula 362 do STJ. Nada obstante, JULGO PROCEDENTE o 

pedido CONTRAPOSTO para: a) CONDENAR DIEGO PONCE DE OLIVEIRA 

ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), referente ao saldo remanescente 

da compra do veículo, atualizado com juros e correção monetária a partir 

do vencimento da dívida; b) CONDENAR DIEGO PONCE DE OLIVEIRA ao 

pagamento dos débitos atrasados de IPVA, LICENCIAMENTO e SEGURO 

OBRIGATÓRIO do veículo SANTANA dado em pagamento à SANDRA 

MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA, limitados aos valores que tenham 

fato gerador anterior ao negócio jurídico entabulado; Por via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto à homologação da MM. Juíza de Direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE MARIA DE LIMA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 
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apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005249-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004361-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELY DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON PERES ROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002209-11.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: EDSON PERES ROS Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória. Conforme os fatos narrados, a 

reclamante é credora da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

consubstanciado no cheque n. 001684, vinculado ao Banco 748, agência 

8014, conta corrente n. 5889-3. Porém, o cheque foi devolvido porque 

sustado pela devedora dando como motivo furto. Afasto a preliminar de 

incompetência do juízo arguida pela requerida, uma vez que na espécie 

incide a regra específica de competência contida no artigo 53, inciso, III, do 

Código de Processo Civil, devendo a ação ser proposta no foro onde a 

obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o 

cumprimento. Além disso, o cheque foi emitido na mesma praça de sua 

apresentação. No mérito, o pedido é procedente. Isso porque a parte 

autora demonstrou nos autos que o cheque foi legalmente emitido pela 

requerida. Da mesma forma, a reclamante comprovou, documentalmente e 

formalmente que o cheque, embora prescrito, é credora da quantia 

mencionada na inicial. O cheque apresentado é documento escrito com 

substancial força probante, representado, sem dúvida, que a emitente 

deve pagar a importância nele consignada. inexistem nos autos vestígios 

de falta de autenticação da assinatura constante da cártula, sendo que a 

prova da origem lícita da sua emissão, conforme se verifica na 

documentação trazida aos autos. Como é sabido, quem emite um cheque, 

no fundo, corre o risco de ter que pagar independente do resultado de 

eventual negócio, e a prescrição do cheque vem a ser a condição que 

possibilitou a propositura da ação de cobrança. A requerida alegou que 

sustou o cheque porque o mesmo havia sido objeto de furto/roubo. 

Contudo, a assinatura da emitente foi aposta na cártula cuja autenticidade 

não foi objeto de questionamento. Entretanto, a prova do pagamento não 

foi juntada pela devedora nos autos de modo que não se desincumbiu do 

seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Note-se que a prova de quitação do pagamento se dá pela quitação a que 

tem direito o devedor, nos termos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil: Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode 

reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Não apresentada a prova 

do pagamento, tem-se que este não ocorreu. Por fim, a alegação de que o 

cheque não foi emitido à parte autora é falaciosa. Quem emite um cheque - 

ordem de pagamento à vista - deve pagá-lo a quem seja o portador. No 

mais, a incidência de correção monetária é de rigor desde a data de 

emissão do cheque, mormente porque reflete atualização do capital e não 

configura plus. Quanto aos juros de mora, estes também são devidos, na 

proporção de 1% ao mês (art. 406, c/c art. 161, § 1º do CTN), mas tão 

somente a contar da citação, posto que se trata de ilícito contratual. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de cobrança proposta por TRETTO & TRETTO LTDA - ME em 

desfavor de EDSON PERES ROS, para condenar o requerido ao 

pagamento da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) à 

requerida,consubstanciado no cheque n. 001684, vinculado ao Banco 

748, agência 8014, conta corrente 5889-3, com vencimento em 

20.10.2013, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC desde a 

emissão do cheque, e juros de mora de 1% ao mês,na forma do art. 406, 

c/c art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação. Consequentemente, julgo 

extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem condenação em 

custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 19 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005087-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABRICIO MORAIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 
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pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

ligações e telas de seu sistema interno com registros e informações 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 101,97 (cento e 

um reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIBSON WEIDER SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA CREMONEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Argumenta que a ausência de notificação da cessão não 

desobriga o devedor diante do cessionário e também não retira a 

legitimidade deste para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. 

Decido. Diante da ausência de preliminares, passo a análise do mérito. 

Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da 

cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, 

portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso 

Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001410-31.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ XAVIER DE ARAUJO 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Alega o reclamante que teve seu nome incluído no 

rol de inadimplentes pela requerida de forma indevida, uma vez que não 

contratou os serviços da ré. Assim, pretende a declaração de inexistência 

da dívida e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização a título de dano moral. A requerida, por sua vez, alegou a 

inexistência de nexo de causalidade, assim como a inexistência de 

conduta ilícita, bem como a ausência de moral indenizável. Com efeito, a 

parte requerida apresentou contestação totalmente genérica e em nenhum 

momento apresentou documento que provasse a contratação de serviços 

pelo autor, bem como para comprovar que a inscrição do nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes ocorreu de maneira regular. Pelo 

contrário, nada coligiu nos autos para comprovar a existência de vínculo 

jurídico que justificasse a inclusão do reclamante no rol de inadimplentes, 

ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, a 

parte requerida é plenamente responsável pela informação mantida no rol 

de inadimplentes em relação aos dados do autor, porque não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da cobrança, assim como não logrou êxito 

comprovar a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a parte requerida não provou que a informação de 

inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. 

trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora comprovar 

que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, incomodações, 

humilhações e etc pela fato da negativação no cadastro de devedores. No 

caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia 

(art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro restritivo 

de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. Reconhecido 

o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, considerando os 

critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as 

capacidades financeiras da parte autora e do requerido; o grau da lesão 

verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio da 

irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca levar tão 

somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da 

medida, que servirá para que o requerido adote maiores cautelas nos 

comportamentos futuros visando não reincidir novamente em fatos dessa 

natureza; a título de indenização fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por LUIZ XAVIER DE ARAÚJO 

NETO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidasde da dívida havida entre o autor e o requerida, objeto da 

presente ação, devendo a parte requerida promover a exclusão do nome 

do autor do rol de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 

da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo 

em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 
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danoso, na forma do art. 406, c/c art. 161, § 1º do CTN, a partir da data da 

inscrição indevida do nome do autor no rol de inadimplentes (Súmula 54 do 

STJ). Consequentemente, julgo extinto o processo com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do 

CPC, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VANESSA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002100-60.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEFA VANESSA 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos 

coligidos nos autos prescindem de dilação probatória. Alega a reclamante 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes, sob a alegação de que não contratou os serviços de 

crédito oferecidos pela instituição bancária requerida. A requerida, por 

sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de cartão de crédito, cuja inscrição do nome da 

autora no cadastro de devedores ocorreu em decorrência da 

inadimplência das faturas do cartão de crédito, Bandeira Visa 

4096********1375. Portanto, além de demonstrar a existência de relação 

jurídica, que a autora dizia não reconhecer, demonstrou a instituição 

financeira ainda que a reclamante está inadimplente com o pagamento de 

faturas do referido cartão. Como é lógico, cabia a autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de cartão de crédito estão quitadas, 

através de exibição de recibos circunstânciados. Ressalte-se que nem se 

cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da 

utilização do cartão de crédito é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. 

Legítima, assim, a atuação do banco de inscrever as dívidas aludidas nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 

do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a improcedência dos 

pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por JOSEFA VANESSA 

BARBOSA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação 

para posterior homologação da M.M.Juíza Togada. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde - MT, 19 de novembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011543-18.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINHA ALEXANDRINA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011543-18.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRINHA ALEXANDRINA 

DIAS EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios (ID. 12889684) 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, contudo, o acolhimento dos embargos 

não impõe ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes 

somente serão providos em caso de verificado que assiste razão ao 

embargante em requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, tenho 

que assiste razão a embargante, uma vez que a sentença deixou de 

manifestar-se sobre o pleito de penhora de bens móveis da loja ré. A 

pretensão da Embargante, notadamente, tem como finalidade garantir 

efetividade ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a Ré não 

cumpriu voluntariamente com o comando judicial. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, DANDO-LHES PROVIMENTO para 

sanar a omissão apontada e DETERMINAR a PENHORA de tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução. Consigno que o Oficial de 

Justiça deverá descrever detalhadamente e avaliar os bens penhorados; 

Após a penhora, intime-se a executada para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Submete a análise e homologação da MM. Juíza, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 20 de novembro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DINIZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000315-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MISAEL DINIZ SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Os embargos de declaração opostos pela 

embargante não merece provimento. Sentença que julgou procedente o 

pedido do reclamante não merece reparos, uma vez que está 

fundamentada no sentido de que não foi apresentada nos autos prova 

pela embargante quanto à efetiva existência de relação jurídica entre a 

embargante e a parte embargada. Além disso, tratando-se de dano moral 

decorrente de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é pacífico 

na jurisprudência atual brasileira de que prescinde de prova do prejuízo, 

pois que decorre do próprio fato. Verifica-se, outrossim, que a pretensão 

da embargante é reapreciação do julgado, buscando nova rediscussão 

dos fatos. Entretanto, os embargos de declaração se prestam apenas e 

tão somente para integrar a decisão recorrida, estritamente nos casos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Eventual 
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discordância com o fim dado à lide deve ser combatida pela via adequada 

do recurso correto e não pelos embargos de declaração. A mera 

rediscussão ou inconformismo da parte com o resultado dado à lide, não é 

requisito para a oposição de embargos. Na espécie, inexiste omissão, 

contradição, obscuridade ou outro requisito ensejador de embargos de 

declaração. Cumpre esclarecer que os embargos de declaração não se 

presta para reapreciar matéria que já foi julgada, mas serve apenas e tão 

somente para esclarecer eventuais contradições, obscuridade ou sanar 

omissão que possam existir. Por tais considerações, REJEITO os 

presentes embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., ante a inexistência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002095-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VANESSA GUEDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Afasto a preliminar de prescrição arguida pela 

reclamada, uma vez que atualmente o nome da autora encontra-se no rol 

de inadimplentes, de modo que o ilícito está perpetuado. Além disso, 

deve-se considerar que o prazo de prescrição começa a fluir a partir do 

momento do conhecimento por parte da pessoa que o seu nome 

encontra-se no rol de inadimplentes. No caso dos autos, verifica-se que o 

documento que instrui o pedido inicial que a consulta junto ao órgão de 

inadimplentes foi realizada no dia 30 de maio de 2018, de modo que deve 

ser considerada essa data para a contagem da prescrição já que não há 

outra prova de que a autora teve conhecimento anterior. Da mesma forma, 

afasto a preliminar de ausência de interesse de agir porque a requerida a 

reclamante encontra-se com o seu nome incluído no rol de inadimplentes e 

a requerida apresentou contestação de mérito, sendo possível aferir que 

há resistência ao pedido da reclamante. Além disso, não se exige o 

esgotamento da via administrativa para a propositura de ação visando a 

discussão da regularidade do protesto. No mérito, a lega a reclamante que 

teve seu nome incluído no rol de inadimplentes pela requerida de forma 

indevida, uma vez que não contratou os serviços da ré. Assim, pretende a 

declaração de inexistência da dívida e a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização a título de dano moral. A requerida, por sua 

vez, alegou a inexistência de nexo de causalidade, assim como a 

inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de moral indenizável. 

Com efeito, a parte requerida apresentou contestação totalmente genérica 

e em nenhum momento apresentou documento que provasse a 

contratação de serviços pela autora, e assim, não comprovou que a 

inscrição do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes ocorreu de 

maneira regular. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para comprovar a 

existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão da reclamante no 

rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente responsável pela 

informação mantida no rol de inadimplentes em relação aos dados da 

autora, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança, 

assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da inscrição do nome 

do autor no cadastro de inadimplentes porquanto não coligiu nos autos 

contrato comprovando a contratação do serviço. Consequentemente, o 

dano moral no caso em apreço é evidente, pois a parte requerida não 

provou que a informação de inadimplência em nome do reclamante tenha 

sido regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. 

Cediço que para a caracterização do dano moral não se exige prova de 

perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade 

e existe in re ipsa. trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

incomodações, humilhações e etc pela fato da negativação no cadastro de 

devedores. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus 

que lhe competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e do requerido; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

VANESSA GUEDES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida havida entre a 

reclamante e o requerido, objeto da presente ação, no valor de R$ 257,04 

(duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), devendo a parte 

requerida promover a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR 

o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do art. 406, c/c 

art. 161, § 1º do CTN, a partir da data da inscrição indevida do nome do 

autor no rol de inadimplentes (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, 

julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não 

efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. 

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002260-56.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA 

FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de ação indenizatória promovida por ANDERSON DE OLIVEIRA 

FERNANDES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Alega o 

Reclamante que na data de 09 de setembro de 2014, por volta das 17hrs, 

estava trafegando com sua motocicleta pelas ruas da cidade, quando foi 
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abordado por uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 

Discorre que os Policiais o abordaram sem qualquer justificativa. Relata 

que, passou por uma revista pessoal, sem que fosse encontrado qualquer 

tipo de produto ilícito, apenas estava portando a quantia de R$1.030,00 

(hum mil e trinta reais), valor este que foi apreendido e depositado 

judicialmente. Ao final, aduz que foi conduzido coercitivamente até a 

Delegacia de Polícia Civil para averiguações, sem qualquer explicação ou 

fundamento. Alega que o fato de ter sido detido injustamente e ter sido 

tratado de forma arbitrária, causou-lhe enorme constrangimento e danos 

irreparáveis. Com isso, requereu a indenização pelo dano moral sofrido no 

valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). O Estado de Mato Grosso, 

contestou o feito alegando que na data da ocorrência foi registrado BO. nº 

2014.249506 pela guarnição da polícia militar, tendo como suspeito o autor, 

que dirigia veículo com CNH para categoria diferente, caracterizando 

infração do CTB; em ato continuo procederam uma busca pessoal no autor 

e encontraram a quantia de R$1.030,00 (hum mil, trinta reais) não sendo 

informado a sua procedência. Diante do fato de apresentar CNH com 

categoria diferente da permitida para condução de motocicleta, o autor foi 

conduzido para a delegacia de polícia local, onde foi confeccionado BO, 

com material vinculado, sem lesões corporais para prestar 

esclarecimentos perante autoridade policial. Ressalta que o autor não 

soube explicar a origem do numerário e, assim, trata-se de exercício 

regular de um direito por parte dos agentes públicos, cumprindo 

estritamente o dever legal. Pugnou pela improcedência do pleito. Na 

audiência de instrução e julgamento designada, foi ouvida a testemunha 

Carlos José do Nascimento (ID. 12806188), que afirmou ser colega de 

trabalho do autor em um bar e que o mesmo era responsável pelo 

pagamento de algumas contas, por isso estava com aquela quantia em 

dinheiro. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, verifico que restaram incontroversos os fatos alegados na inicial, 

ou seja, a ocorrência da condução coercitiva até a delegacia para 

“averiguações” e a “apreensão” de montante em dinheiro. Com efeito, 

resta apurar se a conduta dos agentes públicos do Estado de Mato 

Grosso extrapolou os limites legais. Segundo consta do relato dos policiais 

militares, o Autor foi conduzido até a Delegacia local por não portar 

documentos da motocicleta, conduzir sem a devida habilitação e, ainda, 

trazer consigo valor expressivo em dinheiro sem informar sua 

procedência. A declaração dos Policiais Militares feita em documento 

público (B.O PM) tem presunção de veracidade e não foi impugnada pelo 

Reclamante. Ademais, em depoimento prestado em juízo, a testemunha do 

Autor reiterou que o mesmo foi conduzido até a Delegacia porque não 

soube explicar a procedência do valor que portava no momento da 

abordagem, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. Analisando 

por este ângulo, penso que a “condução” realizada pelos Policias Militares, 

por si só, consiste no exercício do poder que lhes é conferido, qual seja, o 

de atuarem com discricionariedade para a investigação de cidadãos que 

se comportem de maneira suspeita, sempre com o intuito de conferir 

segurança à população. Por outro lado, realizada a “averiguação” e 

prestados os devidos esclarecimentos, entendo que o Autor deveria ser 

liberado com todos os seus pertencentes, com exceção, obviamente, à 

eventual apreensão da motocicleta em razão das aludidas infrações às 

Leis de trânsito. Todavia, tais medidas administrativas, em tese, 

limitar-se-iam à apreensão do veículo e/ou multa. Vale dizer, portanto, que 

de fato não há justificativa plausível para “apreensão” ou depósito judicial 

do valor que o Autor trazia consigo, mostrando-se arbitrária e abusiva a 

conduta dos agentes públicos. Conforme se infere dos autos, o Autor 

precisou demandar em juízo para o levantamento do valor, o que 

certamente trouxe transtornos e aflições que ultrapassam a barreira do 

mero aborrecimento. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, com 

juros de mora incidentes desde a data do evento danoso (Súmula nº. 54 

do STJ) e acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ). Sem custas ou honorários, em razão da aplicação 

subsidiária do art. 55 da Lei nº. 9099/95. Deixo de determinar o reexame 

necessário desta sentença em razão do disposto no artigo art. 11 da Lei 

12.153/09, c/c o disposto no art. 496, § 3º do novo CPC. Submeto à 

homologação da MM. Juíza, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de novembro de 2018. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005109-64.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MADALENA PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, não 

compareceu á audiência de conciliação e, além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que a Lei n. 9.099/95 prevê que a citação e intimação 

deve se dá de forma pessoal; porém o Supremo Tribunal Federal já decidiu 

que a citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, a 

citação foi recebida no endereço do requerido, devidamente identificado o 

seu recebedor (Id. 13169636). Desse modo, tendo em vista que a parte 

reclamada devidamente citada não compareceu à sessão de conciliação, 

decreto-lhe a revelia na forma do art. 20 da Lei n. 9.099/95. Alega a 

reclamante desconhecer a origem do débito no valor de R$ 72,73 (setenta 

e dois reais e setenta e três centavos), supostamente originado do 

contrato n. 0259899115. Com efeito, embora a requerida tenha sido revel 

nos autos, é possível aferir pelos documentos que instruem a petição 

inicial, notadamente o extrato do órgão de proteção ao crédito que a 

reclamante possui outra inscrição no cadastro de deveres anterior, não 

tendo comprovado nos autos a irregularidade da dívida, ônus que lhe 

competia (art. 373, II, do CPC). Pelo contrário, verifica-se que o processo 

em que a reclamante tinha por objetivo discutir a regularidade da dívida foi 

extinto cuja petição inicial foi indeferida. Dessa forma, embora a autora 

faça jus à exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, não lhe 

assiste razão em relação ao pedido de dano moral. Porque é cabível a 

aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Assim, não tendo havido prova nos autos quanto a 

irregularidade no apontamento anterior, conforme entendimento 

jurisprudencial consolidado, é inviável a concessão da indenização 

pleiteada pela autora. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por MARIA MADALENA PINHEIRO DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., para tão somente reconhecer a inexigibilidade 

da dívida de R$ 72,73 (setenta e dois reais e setenta e três centavos), 

originado do contrato n. 0259899115, e julgo extinto o processo com 

resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, e artigo 490 do Código 

de Processo Civil. Expeça-se ofício ao órgão de proteção ao crédito 

determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de devedores 

em relação a dívida e ao contrato objeto da presente ação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de novembro de 2018. César Lima de 
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Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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KAIO RAPHAEL FLOR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))
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(REQUERIDO)

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001401-06.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KAIO RAPHAEL FLOR DE 

ARAUJO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. Conforme constatado, a parte reclamante não 

compareceu à audiência de conciliação, embora devidamente intimada. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte é 

obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito (art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro 

lado, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais, q ue fixo em 1% (um por 

cento) do valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95). Sem 

honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

20 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005145-09.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIANA LUCIA PRADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação e 

intimação seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

11978191). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. A 

reclamante alega desconhecer a origem da dívida no valor de R$ 155,20 

(cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), consubstanciado no 

contrato n. 56033879841, que deu origem à inscrição do nome da 

requerente no cadastro de devedores. De fato, a autora comprovou nos 

autos que a requerida inseriu o nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, sendo possível aferir pelos documentos juntados na 

petição, em especial o documento juntado ao evento 11152982. Desse 

modo, de rigor a declaração de inexistência do referido débito. Quanto aos 

danos morais, reputo-os devidos pela simples prática da inscrição 

indevida do nome da autora nos órgãos restritivos ao crédito, dispensando 

a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): 

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por DIANA LUCIA PRADO DE 

OLIVEIRA em desfavor de FIDC NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREDITÓRIO, para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no 

valor de R$ 155,20 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), 

consubstanciado no contrato n. 56033879841, objeto da presente ação; 

(ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do 
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STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a partir da citação (Súmula 54 do STJ), por 

se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto 

da presente ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002465-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALCILENE VIEIRA NETO 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta pronto julgamento, uma vez que a matéria discutida 

prescinde de dilação probatória. Não há falar em decadência, pois não se 

trata de reclamação pelo vício do produto. Trata-se, pois, de reclamação 

quanto ao não recebimento do produto e a requerida não comprovou nos 

autos a entrega da mercadoria, de modo que não se aplica o instituto da 

decadência no caso em análise. A preliminar de ilegitimidade de parte é 

questão de mérito e será decidido em conjunto. Por outro lado, não há falar 

em complexidade da causa que afaste a competência deste Juízo 

porquanto trata-se de prova meramente documental, na qual reputo 

suficientemente demonstrada para a solução da controvérsia posta. No 

mérito, a reclamante alega que realizou a compra de uma TV no site 

PONTOFRIO.COM efetuando o pagamento no valor de R$ 1.646,36 (mil 

seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) pelo produto. 

Porém, alega que não percebeu que o credor seria a empresa requerida. 

Embora a reclamante tenha relatado ter realizado a compra no site de 

outra empresa, é possível aferir pela análise do comprovante de 

pagamento coligido nos autos que a reclamada recebeu o valor pago pela 

mercadoria. Além disso, o atendente virtual da requerida confirmou a 

existência do pagamento, embora tenha relatado que o produto havia sido 

entregue ao destinatário/comprador. Porém, não há nos autos nenhuma 

prova de que a reclamada efetivamente tenha entregue a mercadoria e 

para quem entregou, ônus que que lhe competia (art. 373, I, do CPC). 

Dessa forma, não tendo a requerida juntado nos autos prova de entrega 

da mercadoria e para quem foi entregue, ficou caracterizada a falha na 

prestação do serviço. Se vendeu o produto e recebeu o valor pela 

mercadoria vendida, a contraprestação esperada era a entrega do 

produto ou, no mínimo, a devolução da quantia recebida devidamente 

corrigida. Logo, deverá a reclamada restituir o valor na sua integralidade à 

parte autora, sob pena de enriquecimento indevido. Entretanto, a 

restituição deverá ocorrer na forma simples porque neste caso não se 

trata de pagamento indevido e, além disso, não houve prova de má-fé da 

reclamada. Deixo de analisar o pedido de condenação da requerida ao 

pagamento em danos morais porquanto desprovido da causa da pedir. Por 

arremate, não vislumbro hipóteses do artigo 80 do Código de Processo 

Civil, de modo que indefiro o pedido em relação a litigância de má-fé da 

requerida pleiteado pela reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por ALCILENE VIEIRA NETO em desfavor de MAGAZINE LUIZA 

S/A., e condeno a requerida à restituição da quantia de R$ 1.646,36 (mil, 

seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), na forma 

simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, na forma do artigo 405 do 

Código Civil. Consequentemente, julgo extinto o processo com fundamento 

nos artigos 487, inciso I, e 490, ambos do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002714-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE OLIVEIRA MARQUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, não compareceu à audiência de conciliação, quedando-se REVEL. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em 

audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A parte 

requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou que cumprir 

com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato negativo 

que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o 

disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na 

colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato 
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positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo 

(...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Inobstante, diante da existência de outra restrição em nome da 

Autora, tenho que o valor da condenação deve ser reduzido. Nesse 

sentido, destaco: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto à homologação da MM. Juíza. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003802-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA DA PAZ SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Em id. 14944537 a Reclamada apresenta extratos e 

informações que denotam a existência de relação jurídica entre as partes. 

Os documentos são de Tartarugalzinho – AP, onde segundo informações 

a Autora tinha conta nem agência bancária da Requerida. Corroborando 

com os fatos alegados, verifico que os documentos pessoais da 

Requerente, anexados a inicial, foram emitidos na referida cidade, 

Tartarugalzinho. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em sede de impugnação, a 

Requerente apresentou argumentos genéricos, afirmando não existir 

relação jurídica entre as partes. No entanto, os documentos carreados 

pela Ré comprovam exatamente o contrário (id 14944537). Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, e, ainda, ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à homologação da MM. Juíza. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOCI HOINOSKI BUSATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DOSTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000694-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEOCI HOINOSKI BUSATTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DOSTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. Inicialmente, cabe esclarecer a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. A reclamada presta serviços 

públicos impróprios, por meio de concessão, que estão sob a tutela do 

Código de Defesa do Consumidor, porquanto remunerados pelo 

pagamento específico de taxas ou tarifas. Inegável, por outro lado, que a 

autora se atribui a condição de consumidora porque é destinatária final 

dos serviços prestados pela requerida, enquanto também se enquadra na 

condição de fornecedora porque é pessoa jurídica de direito privado que 

presta aqueles serviços, tal como dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. O 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor enquadra expressamente 

as concessionárias de serviço público, como é o caso da requerida, à 

égide das normas consumeristas. Ademais, o C. Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor aos serviços de interesse geral, como é o caso do 

fornecimento de energia elétrica (AgRg.no Ag. 1022587/RS). A preliminar 

arguida pela reclamada não merece acolhimento. Isso porque é possível 

aferir pelos documentos coligidos nos autos que a autora protocolou 

administrativamente o pedido de ressarcimento dos danos materiais, que 

foi negado pela requerida que poderia ter averiguado a situação à época 

do pedido, porém, não o fez. Além disso, há laudo subscrito por 

profissional habilitado que constatou o prejuízo da autora em razão da 

suspensão do serviço durante dois dias. A necessidade de perícia 

arguida pela requerida tem apenas e tão somente o condão de 

procrastinar o feito e para não indenizar o prejuízo da consumidora. No 

mérito, a ocorrência dos danos materiais é incontroverso. Nesse sentido, 

ainda sob a égide do diploma consumerista, tem-se que a autora é parte 

vulnerável da relação jurídica por expressa disposição legal (art. 4º, inciso 

I), e, como tal, hipossuficiente, senão pela comparação patrimonial com a 

adversa, ao menos conhecimentos técnicos que entre ambas se 

apresenta. E, ainda que assim não fosse, a alegação por ela apresentada 

em ter suportado prejuízos materiais em razão da falha na prestação do 

serviço de fornecimento de energia elétrica é por demais verossímil para 

ser desprezada. Por outro lado, a alegação da requerida quanto à 

existência de caso fortuito ou força maior não foi comprovado. Até porque 

a reclamante alegou que a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na sua residência foi de dois dias, enquanto a requerida defendeu que a 

falta de energia elétrica foi de apenas 5 (cinco) horas, mas não trouxe 

nenhuma prova contundente para comprovar suas alegações. Dessa 

forma, a requerida não se desincumbiu do ônus processual que lhe 

competia (art. 373, II, do CPC), e não apresentou sequer início de prova em 

sentido contrário às alegações da autora. Verificada hipótese de 

inadimplemento culposo do fornecedor, impõe-se o dever de reparar o 

dano material sofrido pela autora. A reclamante coligiu nos autos laudo 

assinado por profissional habilitado onde traz informações a respeito dos 

itens perdidos e sua discriminação, totalizando o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de prejuízo, pois deixou de auferir lucro em 

decorrência da falha na prestação do serviço da requerida. Além disso, 

considerando a existência de falha na prestação dos serviços a requerida 

deverá indenizar a consumidora pelos transtornos suportados, 

aborrecimentos que não pode ser entendimento como mero dissabor às 

questões relacionadas ao dia-a-dia da pessoa, mas extrapolam em muito o 

tolerável. No mais, o dano moral no caso dos autos é presumível e 

prescinde da demonstração de sua ocorrência. Caracterizado, portanto, o 

dano moral causado à reclamante, decorrente da falha na prestação de 

serviços por parte da requerida, deve ser acolhido o pedido de 

indenização. No que diz respeito ao valor da indenização, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada, porquanto não se 

mostra exagerada, pois, de um lado, irá compensar a dor sofrida e, de 

outro, retirar o estímulo para a reiteração da conduta, evitando, ainda, o 

enriquecimento indevido da reclamante e também servirá como 

desestímulo para que o ofensor não reitere na mesma conduta. Por 

arremate, importa destacar que a condenação em danos morais em valor 

inferior ao pretendido pela parte, conforme entendimento sufragado na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não implica sucumbência 

recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por CLEOCI HOINOSKI BUSATTA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A., para: (i) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de dano material, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e; (ii) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de composição de dano moral, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) me 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 21 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002183-76.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: FABIANE BARTH EXECUTADO: 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS Vistos. A exequente apresentou 

pedido de desistência (Id. 14564927), requerendo a extinção e 

arquivamento dos autos. O Enunciado 90 do FONAJE autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária. Em não 

havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

FABIANE BARTH na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em 

desfavor de HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, com fundamento no 

artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as devidas baixas. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 21 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002305-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LAURA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. I.Relatório. 
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Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Oportuno o julgamento do processo no estado, sendo 

desnecessária dilação probatória, uma vez que os fatos restam 

comprovados pelos documentos constantes dos autos, restando, 

ademais, formada a convicção do Juízo sobre o litígio posto em debate 

(art. 355, I, do CPC). Inicialmente, cabe esclarecer a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Inegável que a autora se atribui a condição de 

consumidora porque é destinatária final dos serviços prestados pela 

requerida, enquanto também se enquadra na condição de fornecedora 

porque é pessoa jurídica de direito privado no ramo de comércio varejista 

e fornecedora de serviços, tal como dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade da autora para propor a presente ação, 

uma vez que de acordo com os fatos narrados, o produto foi comprado 

pela reclamante que pretendia presentear sua irmã, tanto que é possível 

aferir que a reclamante instruiu a petição inicial com todos os documentos 

que comprovam a realização da compra. Logo, tem legitimidade para 

propor a presente ação ante a ausência de entrega do produto. Por outro 

lado, a reclamante possui interesse na resolução do caso. Em se tratando 

de relação de consumo era ônus da requerida demonstrar nos autos a 

restituição ou estorno do valor recebido pela venda da mercadoria. Se a 

autora afirmou que não recebeu a quantia paga na aquisição da 

mercadoria, o ônus era da requerida demonstrar que efetivamente restituiu 

a referida quantia. Além disso, é possível aferir que na audiência de 

conciliação a requerida propôs a restituição da quantia, demonstrando que 

de fato não restituiu o valor recebido. Da mesma forma, não merece 

acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, pois, ao 

contrário do alegado, a requerida é parte legítima para figurar no polo 

passivo da lide, tendo em vista que os fatos decorrem de relação 

tipicamente de consumo. E a parte requerida como integrante da cadeia de 

fornecedores, responde de forma objetiva nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a reclamante alega ter 

realizado a compra de uma Lavadora 11kg Clean BWC11ABANA – 

Brastemp, no valor de R$ 1.159,00 (mil, cento e cinquenta e nove reais) e 

R$ 47,10 (quarenta e sete reais e dez centavos) de frete, cuja previsão 

de entrega seria de 25 dias, mas depois passou para 37 dias. O fato é que 

o produto jamais foi entregue. Embora as tentativas de solução do caso, 

não logrou êxito. A reclamada, por sua vez, não comprovou a entrega da 

mercadoria, tampouco comprovou a restituição do valor recebido. De 

acordo com os documentos que instruem a inicial é possível aferir que a 

reclamante efetivamente comprou o produto e pagou a quantia de R$ 

1.206,10 (mil, duzentos e seis reais e dez centavos), incluído o valor do 

frete. Logo, não tendo a requerida a logrado êxito em comprovar a entrega 

do produto ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de rigor o 

acolhimento do pedido para determinar a restituição da quantia recebida, 

que deverá se feita na forma simples. Por outro lado, não há dúvida de 

que o consumidor deva ser indenizado quando perde tempo para resolver 

algum vício ou defeito em produtos e serviços. É o que defende a teoria do 

desvio produtivo/útil ou indenização por dano temporal. Em suma, 

necessário o cumprimento do seguinte requisito para o reconhecimento 

dos danos morais, no caso de perda de tempo produtivo ou útil: o 

desperdício de tempo no contato com a empresa. Desperdício efetivo, e 

não o transcurso de poucos minutos, ou a formulação de apenas 

reclamação. No caso, foi necessário que a autora propusesse a presente 

ação para obter uma solução para o seu caso. A simples ilegalidade já 

ofende direitos fundamentais, o que caracteriza os danos morais. No caso 

dos autos, houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela 

requerida que não providenciou o envio do produto adquirido, tampouco 

restituiu a quantia recebida. Assim, tenho como justa a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de composição dos danos morais, tendo 

em conta, as condições pessoais das partes (mormente a da parte 

requerida), e à extensão do dano causado e a desídia da reclamada. Além 

disso, o valor arbitrado irá compensar o dano experimentado pela 

reclamante e, de outro, retirar o estímulo para a reiteração da conduta, 

evitando, ainda, o enriquecimento indevido da reclamante e também servirá 

como desestímulo para inibir a reiteração da conduta. Por arremate, 

importa destacar que a condenação em danos morais em valor inferior ao 

pretendido pela parte, conforme entendimento sufragado na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça não implica sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por LAURA CRISTINA DA SILVA em 

desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A., para: (i) CONDENAR a 

requerida à restituição da quantia de R$ 1.206,10 (mil, duzentos e seis 

reais e dez centavos) a título de dano material, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/pagamento 

(Súmula 43 do STJ), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação e; (ii) CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de composição de dano moral, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) me juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 21 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-17.2018.8.11.0045
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LUCIA MARIA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: Lucia Maria Amorim da Silva Requerido: Vivo S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de relatório de 

chamadas e histórico de pagamentos comprovando a relação jurídicas 

entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 
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proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 210,26 (duzentos 

e dez reais e vinte e seis centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003335-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: ROBERTO FERREIRA DA SILVA Requerido: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros e informações além 

de relatório de chamadas e histórico de pagamentos comprovando a 

relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 
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0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 121,14 (cento e 

vinte e um reais e quatorze centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000541-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA EVANGELISTA 

GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. É 

cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando 

houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, 

nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Insurge a 

parte embargante contra o termo inicial da correção monetária e dos juros 

de mora fixados na sentença, sob o argumento de que estão em 

desacordo com o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e dos enunciados das Súmulas 362 e 54 do STJ. No caso da 

correção monetária, não há o que ser alterado, pois o termo da correção 

está de acordo com a determinação constante na Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça, ou seja, da data do arbitramento, conforme dispositivo 

do julgado. Já que em relação aos juros, assiste razão da parte 

embargante. Isso porque se houve declaração de inexigibilidade da dívida 

é decorrência lógica o entendimento de que não havia relação jurídica 

entre as partes. E, neste caso, em se tratando de indenização decorrente 

de responsabilidade extracontratual deve ser aplicado o enunciado da 

Súmula 54 do STJ para fins de incidência dos juros de mora. Por tais 

considerações, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração 

opostos por MARIA EVANGELISTA GOMES para tão somente determinar 

que o termo inicial dos juros de mora na condenação fixada na sentença é 

a data do evento danoso, ou seja, data da inscrição indevida do nome do 

embargante no cadastro de inadimplentes. No mais, permanece inalterados 

os termos da r.sentença exarada nos autos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 21 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos (id: 13443810), verifico que o Autor 

postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-18.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES MOURA MARTINS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA MAIA GOMIDE OAB - GO36108 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010261-47.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem como o art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003039-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RUBIO BORSATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

DA PRELIMINAR A preliminar de indeferimento da inicial não merece 

prosperar, uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados 

especiais, simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da 

Lei 9.099/05. Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver 

arguição de demais preliminares, passo ao julgamento meritório. MÉRITO 

No mérito, analisando os autos entendo que a demanda prospera em 

parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito 

motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso a inexistência da 

dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do nome do autor no rol 

de inadimplentes, verifico que o reclamante já possuía outra anotação em 

seu nome antes do registro impugnado nos presentes autos, incidindo, 

quanto aos danos morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima anotação, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece 

prosperar os postulados danos morais, eis que, da análise da certidão 

aportada, verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, de outro 

modo, julgo improcedente o pedido de danos morais, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza Togada, para as providências 

cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL (CLARO 

TV/CLARO FIXO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO, em que o requerente 

postula o ressarcimento de multa de fidelidade, alegando que desconhecia 

a incidência no contrato entabulado com a Ré. Assevera que socorreu-se 

a via administrativa, porém, não logrou êxito em ter o problema 

solucionado, razão pela qual postula a devolução da quantia paga. A 

Requerida aponta que a multa é devida, uma vez que ultrapassado o prazo 

legal de arrependimento. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Com fulcro nas alegações 

das partes e considerando as provas documentais carreadas aos autos, 

entendo que inexistente direito a restituição, uma vez que ultrapassado o 

prazo legal facultado pelo Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 

49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar 

de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou 

a domicílio. Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial que 

abaixo colaciono: “(...) DIREITO DE ARREPENDIMENTO - 7 DIAS DA 

COMPRA - DIREITO DE REFLEXÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. É facultado ao consumidor desistir da compra no prazo de 

7 dias contados de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto e, 

neste prazo de reflexão (arrependimento ou desistência) eventuais 
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valores pagos a qualquer título serão devolvidos de imediato 

monetariamente corrigidos, sendo vedado exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva "ex vi" dos artigos 39 e 49 da Lei nº. 8078/90. 

Recurso parcialmente provido.”(destacamos) (TJ-SP - APL: 

9059491432004826 SP 9059491-43.2004.8.26.0000, Relator: Clóvis 

Castelo, Data de Julgamento: 23/05/2011, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/05/2011, undefined) Com efeito, ultrapassado o 

prazo legal para o cancelamento sem ônus e não demonstrada qualquer 

falha ou defeito na prestação do serviço, mostra-se exercício regular de 

direito a cobrança da multa rescisória. Não pode o consumidor 

simplesmente alegar ignorância das cláusulas contratuais, uma vez que é 

comum às empresas de TV a cabo e internet a cobrança de multa 

contratual, pois, tais empresas têm custos iniciais para instalação dos 

serviços e precisam de retorno a curto prazo. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, via de consequência, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do NCPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Submeto à homologação da MM. Juíza. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os presentes autos com as baixas 

de estilo. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURENIR MARIA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

faturas e telas de seu sistema interno com registros e informações 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003131-52.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROMARIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte 

requerente fora devidamente intimada para depositar via original do 

contrato de locação com firma reconhecida no prazo de 15 (quinze) dias 

(ID Nº 11474958), sendo que o requerente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 15509958), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pela Extinção do Processo, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Inicialmente consigno que a presente linde comporta o 

julgamento antecipado, por não existir a necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC. Cuida-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LEOMAR SANTOS ANDRADE, em face de 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS. Narra o 

Reclamante que adquiriu um celular da marca Reclamada, pelo qual pagou 

a importância de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais). 

Assevera que o produto apresentou vício e foi enviado a garantia, no 

entanto, a Requerida alegou mau uso e não consertou o aparelho. 

Requer-se então, a condenação da Reclamada, para que restitua o 

montante pago pelo aparelho, bem como, indenização a título de danos 

morais. A requerida apresentou contestação, aduzindo que o vício 

apresentado no aparelho celular do consumidor é decorrente de mau uso, 

o que se confirma pelo laudo técnico carreado aos autos. É o breve relato. 

Decido. A preliminar invocada pela Ré não merece prosperar, eis que não 

comprova a restituição de valores apontada. Por não haver argüição de 

outras preliminares, nem visualizar questões de nulidades pendentes de 

análise, passo ao julgamento do mérito da demanda. O ponto 

CONTROVERTIDO da demanda cinge-se em aferir a licitude da atitude da 

requerida, qual seja, de abster-se de dar garantia do produto. Inicialmente, 

há que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa 

do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez 

que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Inobstante, analisando os 

documentos aportados aos autos, podemos concluir que de fato, o vício 

apresentado no aparelho celular do Autor é decorrente do mau uso do 

produto. O autor não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, 

enquanto a Reclamada trouxe Laudo de vistoria realizada pela assistência 

técnica, descrevendo que o aparelho apresentou oxidação (id. 14057673). 

“O produto apresenta pontos de oxidação. Exposição à contato com 

líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração anormalmente 

intensa, vapor ou outro tipo de umidade; areia, alimentos, sujeira ou demais 

substâncias.” A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em 

juízo, efetivando o princípio da isonomia material. Tal benesse conferida 

por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de 

seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova 

necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de 

seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que 

o objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a 

facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo 

para vencer mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias 

processuais do fornecedor-Réu. Portanto, a improcedência da ação é 

medida imperiosa, uma vez que não restaram comprovados os fatos 

constitutivos do direito da autora. “Ex Positis”, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto à homologação da MM. Juíza. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO AMORIM SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO (ID:15212369) . Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003507-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 
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A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002940-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do encaminhamento do nome 

do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de interesse de agir da 

parte requerente. Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento 

antecipado da lide. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Ainda, quanto à preliminar de 

conexão tenho que não assiste razão à Requerida pois apesar de 

possuírem as mesmas partes na relação processual, tratam-se de 

contratos diversos bem como negativações distintas. Uma vez rejeitada as 

preliminares suscitadas, e por não haver arguição de demais preliminares, 

passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores há outra 

inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral 

sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002939-85.2018.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR Quanto à preliminar de conexão tenho que não assiste razão 

à Requerida pois apesar de possuírem as mesmas partes na relação 

processual, tratam-se de contratos diversos bem como negativações 

distintas. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas 

de seu sistema interno comprovando a relação jurídicas entre as partes e 

o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000532-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GENESIO BRAGA ROCHA 

JUNIOR REQUERIDO: VIACAO OURO E PRATA SA Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta pronto julgamento, porquanto a matéria 

discutida nos autos prescinde de dilação probatória. Pretende o 

reclamante indenização a título de composição por dano moral, pois alega 

que foi impedido de transportar duas caixas de papelão com roupas sob a 

alegação de que havia excesso de bagagem e também porque as caixas 

estavam fora do padrão permitido para o transporte na referida empresa. 

Entretanto, alega que a requerida não tinha disponibilidade de balança e 

fita métrica a fim de aferir o peso da caixa, e necessitou emprestar com 

seu amigo R$ 60,00 (sessenta reais) para realizar o pagamento e poder 

embarcar no ônibus de Santarém/PA para Lucas do Rio Verde/MT. A 

requerida, por sua vez, defendeu que de acordo com a legislação vigente 

o passageiro tem direito de transportar 2 (dois) volumes de bagagens, no 

limite de 30 quilos de peso total, cujo volume máximo é de 300 (trezentos) 

decímetros. E, no caso dos autos, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) 

cobrados foi para o transporte das duas caixas, considerando o volume e 

peso de ambas. Observo, inicialmente, tratar-se de contrato de 

passageiros, portanto, típica relação de consumo. O reclamante alega que 

a empresa requerida submeteu-o a vexame e humilhação ao exigir o 

pagamento da quantia em dinheiro para o transporte de duas caixas de 

papelão com roupas. É legítima a cobrança por excesso de bagagem em 

transporte rodoviário interestadual, conforme estabelece o artigo 70, 

parágrafo único, do Decreto n. 2.521/1998. Com efeito, competia a 

requerida demonstrar nos autos que havia excesso de peso na bagagem 

do passageiro, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Ora, a 

reclamada é empresa que possui como atividade principal o transporte de 

passageiros e trabalha com isso todos os dias. Logo, no mínimo deveria 

possuir equipamento para pesagem de bagagens de passageiros a fim de 
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evitar contratempos como este. Assim, não tendo a requerida comprovado 

o peso das caixas transportadas pelo passageiro, de rigor a procedência 

do pedido. Dessa forma, tendo havido a cobrança indevida, a restituição 

de R$ 60,00 (sessenta reais) cobrados pela requerida deverá ser feita em 

dobro. Além disso, a requerida deverá ser condenada a reparar o autor 

pelo dano moral sofrido, o qual, em razão do defeito no serviço prestado 

pela requerida, deparou-se com indevida cobrança de valor, por excesso 

de bagagem ao respectivo limite, o que, por seu turno, obrigou o autor 

pagar quantia não planejada para só então ter o embarque autorizado. 

Evidencia-se, assim, o rompimento do equilíbrio emocional do reclamante 

em decorrência de conduta indevida da requerida, de modo que ela deve 

ser responsabilizada. Há de se verificar qual valor a o autor faz jus, em 

razão do dano moral sofrido. A indenização por esse tipo de dano não 

pode, de um lado, ser fonte de enriquecimento indevido e, de outro, ser 

inexpressivo. Assim, deve-se pautar-se pelo equilíbrio, de sorte que o 

valor fixado possa servir de lenitivo para o sofrimento experimentado pela 

vítima, bem como desestimular seu agente causador a proceder, no futuro, 

de igual modo. Reputo, portanto, sopesando-se os fatores acima 

considerados, que a fixação da quantia reparatória de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), seja a mais adequada para o presente caso, pois além de não 

importar enriquecimento indevido da parte, mostra justo como medida 

pedagógica evitando que outras condutas da mesma natureza sejam 

praticadas pela reclamada. Por fim, ressalto que de acordo com a 

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a fixação de 

indenização em limite inferior ao pretendido não implica sucumbência 

recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulado na reclamação cível proposta por GENÉSIO BRAGA 

ROCHA JUNIOR em desfavor de VIAÇÃO OURO E PRATA S/A., para: (i) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), em 

dobro, a título de dano material ao autor, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e; (ii) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

composição civil por dano moral, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Não efetuado o pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado 

desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

22 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a ocorrência do vício apontado pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve omissão na decisão proferida. A sentença manifestou-se 

precisamente sobre os danos morais, a existência de outras negativações 

e, inclusive, quantificou o dano moral de acordo com o caso concreto. A 

bem da verdade, os embargos opostos pela Reclamada tratam de assunto 

totalmente estranho aos autos, mostrando-se manifestamente protelatório. 

“Ex positis”, REJEITO os presentes embargos e condeno a Embargante a 

pagar ao Embargado, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 1.026, § 2º do NCPC. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BERTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002252-79.2016.8.11.0045. REQUERENTE: TANIA BERTON REQUERIDO: 

LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas 

além das constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, conforme 

será delineado a seguir. Afasto a preliminar arguida pela reclamada, uma 

vez que não se discute intervenção de terceiro nos autos, pois a ação foi 

proposta diretamente contra a requerida em razão da negativa de 

cobertura securitária. E o fato de a reclamante ter levado o veículo para 

conserto na oficina de sua confiança não se confunde com o instituto 

intervenção de terceiro previsto na lei processual. Da mesma forma, não 

merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade de parte arguida porque a 

reclamante propôs ação com objetivo de responsabilizar diretamente a 

requerida pela negativa ao pagamento do seguro. De outro lado, os 

documentos coligidos nos autos demonstram que foi a requerida quem 

negou o pagamento da indenização ou a cobertura do evento. No mérito, 

verifica-se pela documentação apresentada nos autos que as partes 

mantiveram negócio jurídico consistente na contratação de seguro para o 

veículo Ford Ka 1.0, Flex 5p, Chassi 9BFZH55L6F8178267, Placa 

OBR9631, ano /2014/2015, tendo como proponente a autora. Ocorre que a 

autora necessitou da cobertura do seguro, mas lhe foi negado sob o 

argumento de que na data do sinistro a apólice havia sido cancelado por 

falta de pagamento porque não havia saldo na conta informada para 

débito. Verifica-se, contudo, que de acordo com os documentos coligidos 

nos autos que o valor contratado de R$ 1.325,07 (mil, trezentos e vinte e 

cinco reais e sete centavos) foram divididos em quatro parcelas, sendo 

três parcelas de R$ 331,27 (trezentos e trinta e um reais e vinte e sete 

centavos) e a última parcela de R$ 331,26 (trezentos e trinta e um reais e 

vinte e seis centavos). A primeira parcela teve vencimento no dia 

10.02.2016 e as demais com vencimento para todo dia 10 do mês 

subsequente, cujo vencimento da última parcela estava programado para 

o dia 10.05.2016. A requerida, por sua vez, afirmou na manifestação 

constante do evento 12141145 que na data do sinistro não havia ocorrido 

o pagamento das parcelas ajustadas, razão pela qual a seguradora 

indeferiu o pagamento na forma contratada, e a apólice havia sido 

cancelado. Entretanto, a reclamante entrou em contato com a seguradora 

e solicitou a reprogramação das faturas e a seguradora “ativou” a apólice 

anteriormente cancelada, ajustando novas datas para pagamento. 

Ressalte-se que não se discute a questão da cobertura do evento, mas 

tão somente a falta de pagamento na data aprazada. Porém, o fato de a 

seguradora ter reativado a apólice anterior é sinal de que a contratada 

aceitou o pagamento fora das condições anteriormente ajustadas e, 

portanto, assumiu o ônus quanto ao pagamento da indenização prevista 

no contrato. Por outro lado, o evento que ocasionou a exigência do 
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pagamento da indenização é fato incontroverso nos autos. Em razão da 

negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária a autora 

contratou os serviços de oficina mecânica de sua confiança e teve gastos 

que deveriam ser de responsabilidade da seguradora. O Código de Defesa 

do Consumidor, aplicável ao feito determina a nulidade de pleno direito das 

cláusulas abusivas, tais como aquelas que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, colocando o consumidor em desvantagem 

exagerada, dentre outros casos, a vantagem que ofende os princípios 

fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar 

seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51 e incisos). Cláusulas como a 

alegada pela requerida para não se responsabilizar pelo pagamento 

devido e o não cumprimento de suas obrigações, não podem ser 

interpretadas de forma literal, sendo indispensável uma exegese 

sistemática e teleológica com os dispositivos pertinentes à legislação 

aplicável à matéria, buscando-se também o sentido da norma contratual. 

Aliás, verifica-se que o contrato (Id. 2379418) traz a informação de que no 

caso de atraso do pagamento de qualquer parcela haveria cobrança de 

encargos, tais como multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que justifica que a 

seguradora aceitou o pagamento em atraso e, portanto, deverá realizar o 

pagamento da indenização prevista para o caso, além do dano material 

devidamente comprovado nos autos pela autora. Em relação a cláusula 

restritiva do direito da autora prevista no contrato, reclamada pela 

seguradora, nos termos da fundamentação, é nula de pleno direito. 

Indevida, no entanto, a indenização por danos morais. Trata-se na 

verdade de mero inadimplemento contratual, o que por si só, não gera 

indenização por dano moral. Nesse sentido: “O inadimplemento do 

contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por 

perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que 

pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das 

cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao 

outro contratante – e normalmente o traz – trata-se em princípio, do 

desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em 

sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da 

expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de 

constranger a honra ou a intimidade, ressalvados situações excepcionais” 

(STJ – 4ª Turma, REsp 202.564). “Civil. Dano Moral – O inadimplemento 

contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, 

danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de 

um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” (STJ – 3ª Turma, 

REsp 201.414). Logo, deverá a requerida ser condenada à restituição da 

quantia de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais) despendida 

pela reclamante para o conserto do veículo. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por TANIA BERTON em desfavor de LIBERTY SEGUROS 

S/A., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.950,00 (mil, 

novecentos e cinquenta reais) a título de dano material à parte autora, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso (Súmula 43 do STJ), bem como juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação. Consequentemente, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 22 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO VERARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEU PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
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condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-05.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KONAGESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SILVA COELHO - ME (REQUERIDO)

RACIONAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S.A (REQUERIDO)

CONSORCIO LUCAS DO RIO VERDE. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010473-05.2011.8.11.0045. REQUERENTE: ROGERIO KONAGESKI 

REQUERIDO: LUCAS SILVA COELHO - ME, CONSORCIO LUCAS DO RIO 

VERDE., CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S.A, 

RACIONAL ENGENHARIA LTDA Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas 

além das constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, conforme 

será delineado a seguir. A primeira requerida não compareceu à sessão 

de conciliação (Id. 14016347), embora devidamente intimada (Id. 

13971327). Desse modo, decreto a revelia da requerida Lucas Silva 

Coelho – ME na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95 e artigo 344 do CPC. 

A preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela segunda reclamada se 

confunde com o mérito porquanto deve ser analisada a responsabilidade 

da requerida na contratação do serviço, assim como na sua terceirização. 

O autor sustenta que as requeridas o contrataram para a execução de 

serviços de terraplanagem com máquinas, cujo valor da obra ficou orçado 

em R$ 6.630,00 (seis mil e seiscentos e trinta reais) que não foram pagos 

pelas requeridas. É possível aferir que a segunda reclamada negou 

qualquer relação contratual com o reclamante, alegando que foi contratada 

como interveniente no contrato firmado entre a empresa Sadia S/A. e 

Lucas Silva Coelho – ME. Por outro lado, de acordo com as informações 

constantes dos autos, a segunda requerida foi criada pelas empresas 

Camargo Corrêa e Racional Engenharia Ltda., cuja obrigação era de 

intervir na fiscalização da obra na qualidade de interveniente no contrato 

havido entre a primeira requerida e a empresa Sadia, cuja obra seria 

executada pelo reclamante. Com efeito, em que pese os argumentos 

defendidos pela segunda requerida, subsiste sua responsabilidade pelo 

pagamento da dívida. É que o contrato de denominado de “Contrato de 

Empreitada n. 0032/2008”, coligido nos autos (Id. 3263570), atribui ao 

Consórcio a qualidade de interveniente da obra, atribuindo-lhe ainda a 

responsabilidade solidária pela completa execução do objeto contratado, 

bem como, por todos os demais atos da contratada (Cláusula VIII – 

Obrigações da Contratada). Nesse caso, como a contratada (primeira 

requerida) não adimpliu sua obrigação subsiste a responsabilidade da 

segunda requerida frente ao executor da obra. Dessa forma, tendo havido 

previsão no contrato de que a interveniente seria solidariamente 

responsável pelas obrigações da contratada e não tendo havido prova 

nos autos quanto ao pagamento da dívida, ônus que lhe competia (art. 

373, II, do CPC) subsiste a obrigação de pagar o executor do serviço. 

Aliás, o não pagamento pela execução do serviço implica enriquecimento 

indevido tanto da contratada e de todos os envolvidos que se 

beneficiaram dos serviços prestados, inclusive da contratante que não é 

parte nos autos. Logo, de rigor a procedência dos pedidos. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por ROGÉRIO KONAGESKI em desfavor de LUCAS SILVA 

COELHO – HOME TECH SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO e CONSÓRCIO 

LUCAS DO RIO VERDE, e condeno as requeridas de forma solidária ao 

pagamento de R$ 6.630,00 (seis e seiscentos e trinta reais) ao autor, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida (Súmula 43 do STJ), bem como juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação. 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 23 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000111-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JESSEM RODRIGO MORAES 

DE SALES REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

outras provas além das constantes dos autos para o deslinde da 

controvérsia, conforme será delineado a seguir. O reclamante alega ter 

sido surpreendido com a informação de que seu nome foi inscrito no 

cadastro de inadimplentes de restrição ao crédito, tendo como dívida de 

R$ 27.343,29 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e 

nove centavos), oriunda do suposto contrato n. 0045650830. Alega, 

contudo, desconhecer a origem da dívida porquanto sempre honrou seus 

compromissos. A parte requerida, por sua vez, defende a existência da 

dívida alegando tratar-se de contrato de cédula de crédito bancário para o 

financiamento de veículo, cuja contratação ocorreu de maneira regular 

sem qualquer vício na sua formalização. Com efeito, embora a requerida 

tenha arguida complexidade da matéria em razão da existência de 

assinatura do contratante/autor no contrato havido entre as partes, há 

pontos relevantes na contratação para a validade do negócio e, portanto, 

possibilita o julgamento do mérito da causa. Após a contestação 

apresentada nos autos, bem como a juntada dos documentos pela 

reclamada é fato incontroverso a contratação do financiamento bancário 

pelo reclamante. É que, embora não seja possível aferir a contratação pela 

semelhança das assinaturas fato é que houve pagamento de parcelas do 

financiamento. Ocorre que o pagamento de parcelas é comportamento 

incompatível com a fraude, pois o estelionatário contrata em nome de 

terceiro justamente para não pagar. No caso dos autos, os documentos 

aportados na contestação, demonstram não apenas a contratação do 

financiamento; mas também o pagamento de parcelas do financiamento 

bancário. Aliás, verifica-se que o autor possui outras ações em curso 

nesta Comarca, demonstrando tratar-se de devedor contumaz. Por 

arremate, as alegações do autor não convencem, o que impõe a 

improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 
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IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES em desfavor de BANCO GMAC 

S/A., e julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 23 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000110-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JESSEM RODRIGO MORAES 

DE SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo comporta julgamento antecipado, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de 

produção de outras provas além das constantes dos autos para o 

deslinde da controvérsia, conforme será delineado a seguir. Primeiramente 

afasto a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o 

requerimento administrativo, neste caso, não é requisito para a propositura 

de ação judicial. Além disso, a requerida apresentou contestação 

demonstrando resistência à pretensão do autor. A relação havida entre as 

partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em que a parte 

autora é consumidor/destinatário final dos serviços oferecidos pela parte 

requerida, tal como dispõem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. No mérito, o autor alega desconhecer a origem da dívida que 

originou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor 

de R$ 111,67 (cento e onze reais e sessenta e sete centavos), tendo 

origem no suposto contrato n. 942715422000053CT. A instituição 

bancária, por sua vez, defende a existência da dívida e sua legalidade. 

Assim, sustenta que agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome 

do reclamante no cadastro de devedores. Com efeito, a despeito das 

argumentações tecidas em sede de defesa, não houve qualquer 

impugnação específica quanto aos fatos trazidos na petição inicial pelo 

autor (art. 302 do CPC), em especial, porque a requerida não trouxe 

nenhuma prova escrita quanto à existência de relação jurídica havida 

entre as partes. No presente, entendo que a requerida não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (art. 14, § 3º, do CDC), em especial, 

de comprovar a validade da cobrança e sua origem, ônus que lhe 

competia (art. 373, II, do CPC). Assim, o reclamante faz jus ao pedido de 

exclusão do seu nome do cadastro de devedores no que tange ao débito 

objeto da presente ação, assim como a declaração de inexistência do 

respectivo débito. Entretanto, no que se refere ao pedido de indenização a 

título de dano moral, cabe esclarecer que, na hipótese dos autos, embora 

não tenha sido comprovada a regularidade da inscrição no rolde 

inadimplentes, é possível aferir que o autor possui outros débitos inscritos 

anteriores. Desta forma, é perfeitamente aplicável a Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Destaque-se ainda que uma ação proposta pelo autor foi 

julgada improcedente e outra extinta por ausência do reclamante à sessão 

de conciliação, razão pela qual conclui-se pela legítima inscrição objeto 

daquelas ações. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., para tão somente declarar a inexigibilidade da dívida de 

R$ 111,67 (cento e onze reais e sessenta e sete centavos), tendo origem 

no suposto contrato n. 942715422000053CT, devendo a parte requerida 

promover a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado ao valor de R4 3.000,00 (três mil reais). Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 23 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-33.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI JESUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOTIER WOLFF OAB - MT0016847A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A 

(ADVOGADO(A))

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUELI APARECIDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010238-33.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: NOELI JESUINO EXECUTADO: 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre PALOMA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA. e NOELI JESUÍNO, nos termos do artigo 487, inc. III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo 

os termos constante da minuta juntada no evento 14656601. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT,26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002200-49.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: ALCIONE PEREIRA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre TRETTO & TRETTO LTDA. e 

ALCIONE PEREIRA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante da minuta juntada no evento 16559525. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 

de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003218-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETINHO JOVITO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003218-08.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: NETINHO JOVITO RODRIGUES 

Vistos. A exequente apresentou pedido de desistência da ação (Id. 

14247226), manifestando-se desinteresse no prosseguimento da 

execução. Conquanto a parte executada não tenha manifestado a respeito 

do pedido formulado pela exequente, o Enunciado 90 do Fonaje autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária, aplicável 

também ao processo de execução. Dessa forma, em não havendo óbice 

quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por SP COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. na execução proposta em desfavor de 

NETINHO JOVITO RODRIGUES, com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVONALDO ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001909-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE IVONALDO ALVES 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante foi 

intimado para comprovar nos autos o endereço de sua residência, cuja 

medida justifica-se a fim de aferir a competência territorial deste Juízo. 

Com efeito, embora o reclamante tenha manifestado em tempo, não coligiu 

nos autos comprovante de endereço em seu nome, se restringindo a 

afirmar que reside no endereço declinado na petição inicial. Ocorre que as 

alegações do autor são totalmente desprovidas de qualquer convicção, já 

que a comprovação de seu endereço poderia ser feita mediante 

declaração de eventual proprietário do imóvel registrada em Cartório. Não 

é crível, porém, que uma pessoa resida numa cidade há muito tempo mas 

não possui prova mínima de seu endereço. Dessa forma, considerando 

que o autor não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que o autor 

reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA EVELYN LIMA MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001711-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LISANDRA EVELYN LIMA 

MOURAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante foi intimada para comprovar nos autos o endereço de sua 

residência, justificando-se a medida para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Porém, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Com efeito, é ônus da parte comprovar mediante prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 276 de 819



material nos autos o endereço de sua residência notadamente no momento 

da propositura da ação. Dessa forma, considerando que a autora não 

comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001122-83.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BRUNA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi intimada para 

comprovar nos autos o endereço de sua residência, justificando-se a 

medida para aferir a competência territorial deste Juízo. Porém, embora a 

parte autora tenha manifestado em tempo não coligiu nos autos documento 

a fim de comprovar sua residência no endereço declinado na petição 

inicial. Com efeito, é ônus da parte comprovar mediante prova material nos 

autos o endereço de sua residência notadamente no momento da 

propositura da ação. Ressalte-se que a mera alegação da parte não faz 

prova de sua residência, já que é declaração unilateral da parte. Dessa 

forma, considerando que a autora não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004756-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE JESUS VELOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004756-24.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VANDERLEI DE JESUS 

VELOSO JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso 

o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante foi 

intimado para comprovar nos autos o endereço de sua residência, 

justificando-se a medida para aferir a competência territorial deste Juízo. 

Porém, a parte autora deixou decorrer o prazo sem manifestação, o que 

impõe a extinção do processo sem análise do mérito na forma do que 

havia sido determinado o despacho exarado no evento 12132781. 

Ressalte-se ser ônus da parte comprovar mediante prova material nos 

autos o endereço de sua residência no momento da propositura da ação. 

Por outro lado, ressalte-se que a mera alegação da parte quanto ao seu 

endereço não faz prova de sua residência, já que é declaração unilateral 

da parte. Dessa forma, considerando que a autora não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003754-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBAS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003754-19.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO RIBAS DE 

MENDONCA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Conforme despacho exarado 

no evento 11882381, a parte autora foi intimada para manifestar a respeito 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito porquanto o reclamante 

não compareceu à sessão de conciliação, sob pena de extinção. Assim 

sendo, não tendo o autor manifestado a respeito do seu interesse no 

prosseguimento da ação, impõe-se a extinção sem análise do mérito 

porque o reclamante deixou de promover os atos e diligências que lhe 

competia. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do 

mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SANTOS BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001724-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO SANTOS BARROS 

NETO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispenso o relatório na forma do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante foi intimado para comprovar nos 

autos o endereço de sua residência, justificando-se a medida para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Porém, a parte autora deixou decorrer 

o prazo sem manifestação, o que impõe a extinção do processo sem 

análise do mérito na forma do que havia sido determinado no despacho 

exarado no evento 14069671. Ressalte-se ser ônus da parte comprovar 

mediante prova material nos autos o endereço de sua residência no 

momento da propositura da ação. Por outro lado, ressalte-se que a mera 

alegação da parte quanto ao seu endereço não faz prova de sua 

residência, já que é declaração unilateral da parte. Dessa forma, 

considerando que a parte autora não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção do processo sem 

análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-13.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & DE ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010606-13.2012.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: DA SILVA & DE ARAUJO LTDA - ME Vistos. Dispenso o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Conforme 

despacho exarado no evento 14846252, a parte autora foi intimada para 

informar nos autos o endereço da parte contrária a fim de possibilitar a 

citação da parte requerida, já que o pedido de citação por edital é 

incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Porém, a parte autora 

deixou decorrer sem manifestação nos autos. Assim sendo, não tendo a 

parte autora cumprido o que determinado no despacho exarado nos autos, 

impõe-se a extinção sem análise do mérito porque a parte reclamante 

deixou de promover os atos e diligências que lhe competia. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS BENTO DA SILVA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001285-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE MESSIAS BENTO DA 

SILVA COIMBRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante foi intimado para 

comprovar nos autos o endereço de sua residência, justificando-se a 

medida para aferir a competência territorial deste Juízo. Porém, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem manifestação, o que impõe a extinção 

do processo sem análise do mérito na forma do que determinado no 

despacho exarado no evento 13928736. Ressalte-se ser ônus da parte 

comprovar mediante prova material nos autos o endereço de sua 

residência no momento da propositura da ação. Por outro lado, importe 

ressaltar que a mera alegação da parte quanto ao seu endereço não faz 

prova de sua residência, porquanto trata-se de declaração unilateral. 

Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003426-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SIMONE REGINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi 

intimada para comprovar nos autos o endereço de sua residência, 

justificando-se a medida para aferir a competência territorial deste Juízo. 

Porém, a parte autora deixou decorrer o prazo sem manifestação, o que 

impõe a extinção do processo sem análise do mérito na forma do que 

determinado no despacho exarado no evento 14060553. Ressalte-se ser 

ônus da parte comprovar mediante prova material nos autos o endereço 

de sua residência no momento da propositura da ação. Por outro lado, 

importe ressaltar que a mera alegação da parte quanto ao seu endereço 

não faz prova de sua residência, porquanto trata-se de declaração 

unilateral. Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou 

sua residência no Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção 

do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

26 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001742-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VANESSA TEIXEIRA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi devidamente intimada 

para colacionar nos autos comprovante de residência em seu nome (Id. 

14060971), ou, se em nome de terceiro declaração com firma 

reconhecida, mas deixou decorrer o prazo fixado sem manifestação nos 

autos. Assim sendo, não tendo a parte autora cumprido o que havia sido 

determinado, impõe-se a extinção sem análise do mérito porque a 

reclamante deixou de promover os atos e diligências que lhe competia. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA FONSECA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000970-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA BENEDITA FONSECA 

LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi 

devidamente intimada para colacionar nos autos comprovante de 

residência em seu nome (Id. 13109202), ou, se em nome de terceiro 

declaração com firma reconhecida, mas deixou decorrer o prazo fixado 

sem manifestação nos autos. Assim sendo, não tendo a parte autora 

cumprido o que havia sido determinado, impõe-se a extinção sem análise 

do mérito porque a reclamante deixou de promover os atos e diligências 

que lhe competia. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BETHECILENE SOARES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001114-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BETHECILENE SOARES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi devidamente 

intimada para colacionar nos autos comprovante de residência em seu 

nome (Id. 15027935), ou, se em nome de terceiro declaração com firma 

reconhecida, mas deixou decorrer o prazo fixado sem manifestação nos 

autos. Assim sendo, não tendo a parte autora cumprido o que havia sido 

determinado, impõe-se a extinção sem análise do mérito porque a 

reclamante deixou de promover os atos e diligências que lhe competia. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002662-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONACIA DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002662-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RONACIA DA SILVA 

CAVALCANTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi 

devidamente intimada para colacionar nos autos comprovante de 

residência em seu nome (Id. 15090156) ou, se em nome de terceiro, 

declaração com firma reconhecida; porém deixou decorrer o prazo fixado 

sem manifestação nos autos. Assim sendo, não tendo a parte autora 

cumprido o que havia sido determinado, impõe-se a extinção sem análise 

do mérito porque a reclamante deixou de promover os atos e diligências 

que lhe competia. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IZAIAS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000706-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS IZAIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi 

devidamente intimada para colacionar nos autos comprovante de 

residência em seu nome (Id. 12968228) ou, se em nome de terceiro, 

declaração com firma reconhecida; porém deixou decorrer o prazo fixado 

sem manifestação nos autos. Assim sendo, não tendo a parte autora 

cumprido o que havia sido determinado, impõe-se a extinção sem análise 

do mérito porque a reclamante deixou de promover os atos e diligências 

que lhe competia. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE JESUS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001920-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEONICE JESUS DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi 

devidamente intimada para colacionar nos autos comprovante de 

residência em seu nome (Id. 15146515) ou, se em nome de terceiro, 

declaração com firma reconhecida; porém deixou decorrer o prazo fixado 

sem manifestação nos autos. Assim sendo, tendo em vista que a parte 

autora não cumpriu o que havia sido determinado, impõe-se a extinção 

sem análise do mérito porque a reclamante deixou de promover os atos e 

diligências que lhe competia. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEAL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001886-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECIR LEAL DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora foi devidamente 

intimada para colacionar nos autos comprovante de residência em seu 

nome (Id. 15149050) ou, se em nome de terceiro, declaração com firma 

reconhecida; porém deixou decorrer o prazo fixado sem manifestação nos 

autos. Desse forma, considerando que a parte autora não cumpriu o que 

havia sido determinado, impõe-se a extinção sem análise do mérito porque 

a reclamante deixou de promover os atos e diligências que lhe competia. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003172-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEDRO WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003172-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO PEDRO WERLANG 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimado. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo 

sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0.99/95). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante 

não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais 

que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 

2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IZAIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA LELIS GONCALVES SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1003126-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS IZAIAS DA SILVA 

REQUERIDO: JOANA LELIS GONCALVES SANTOS - ME Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimado. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo 

sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0.99/95). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante 

não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais 

que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 

2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE NEPONOCENO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000448-08.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCIELE NEPONOCENO 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS 

LTDA - ME Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, 

que o feito comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte 

ré, citada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, incidindo, 

dessa forma, os efeitos da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 

9.099/95. Além disso, não houve requerimento pela requerida em relação à 

produção de provas (art. 349 do CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 

9.099/95 determina que a citação da parte seja pessoal, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte 

e recebida por pessoa devidamente identificada é válida para os todos os 

efeitos. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do 

FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. 

No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi recebido e identificado 

pelo seu recebedor (Id. 13049406). Desse modo, tendo em vista que a 

parte reclamada devidamente citada deixou de apresentar contestação, 

bem como deixou de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a 

revelia. No mérito, a reclamante alega desconhecer a origem da dívida nos 

valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais), que resultaram na inclusão do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes. O documento coligido nos autos (Id. 11686604) comprova a 

existência de apontamento em relação ao nome da autora no cadastro de 

devedores, tendo a requerida como credora da suposta dívida. Com efeito, 

considerando que a reclamada não comprovou nos autos a existência de 

relação jurídica e ante a existência de aceitação tácita pela requerida, 

impõe-se a procedência do pedido da reclamante. Desse modo, impõe-se 

ainda a declaração de inexistência do referido débito. Quanto aos danos 

morais, reputo-os devidos pela simples prática da inscrição indevida do 

nome da autora nos órgãos restritivos ao crédito, dispensando a 

jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): 

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por FRANCIELE NEPONOCENO 

VIEIRA DA SILVA em desfavor de DIGITI BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS 

LTDA. - ME, para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida nos valores de 

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.100,00 (mil e cem reais), que 

deram origem à inscrição do nome da autora no cadastro de devedores, 

objeto da presente ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no percentual 

de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a partir da citação 

(Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade 

extracontratual o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício aos órgãos de restrição ao crédito para 

que promovam a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

inadimplentes referente à dívida objeto da presente ação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010796-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GOULARTE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (EXECUTADO)

QBE BRASIL SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA OAB - SP0195142A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010796-68.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: WALMIR GOULARTE MEDEIROS 

EXECUTADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A, SOLUTIONS ONE ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença a parte 

devedora efetuou o depósito (Id. 651636) referente ao valor corrigido 

fixado na sentença (Id. 651629). A parte credora, por sua vez, 

manifestou-se requerendo a liberação da quantia depositada mediante a 

expedição de alvará em seu favor (Id. 15665067) e, consequentemente, a 

extinção do processo. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, pela sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, impõe-se a 

extinção dos presentes autos em razão do cumprimento integral da 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência da quantia depositada nos autos, 

devendo ser observado os dados bancários para transferência 

informados no Id. 15665065. Após, de tudo certificado, arquive-se 

mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000736-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DOMINGOS DOS SANTOS 

BARROS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimado. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo 

sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais que 

fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-79.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE VON DENTZ (REQUERENTE)

ANTONIO SERGIO OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010319-79.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO SERGIO OLIVEIRA 

MATTOS, MARIZETE VON DENTZ REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. É cediço que 

os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na 

sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. No caso dos autos, a 

parte embargante insurge contra à sentença que exarada no evento 

14193638, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos 

pela executada, sob o argumento de excesso de execução nos cálculos 

elaborados pelo exequente. Revisando detidamente os autos, sobretudo 

os cálculos elaborados pelo exequente e os cálculos da embargante, e 

depois de analisar os índices fixados na sentença que julgou procedente o 

pedido do autor (Id. 678207), é possível concluir que não assiste razão a 

embargante no que diz respeito ao excesso de execução. Isso porque a 

sentença (Id. 678207) determinou que o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) deveria ser corrigido pelo IPC-FIPE, a partir do 

vencimento da dívida, além dos juros moratórios de 12% (doze por cento) 

ao ano, contabilizados a partir da citação. Com efeito, é possível aferir que 

o exequente utilizou no seu cálculo os índices fixados na sentença (Id. 

678207), de modo que não há motivo para acolher o pedido da 

embargante. Por fim, ressalte-se que a atualização do crédito deve incidir 

até o efetivo pagamento e não somente até a data da elaboração do 

cálculo. Por tais considerações, REJEITO os embargos de declaração 

opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A. à sentença exarada no evento 14193638. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1004916-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (ORDENANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (ORDENADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004916-15.2018.8.11.0045. ORDENANTE: 

DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO ORDENADO: 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Cumpra-se a carta de 

ordem, servindo a presente como mandado. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004951-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA OAB - PR41622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI DE FATIMA PALINSKI (REQUERIDO)

VILMAR MIERZVA PALINSKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004951-72.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 89.400,00 POLO 

ATIVO:ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO POLO PASSIVO: VILMAR 

MIERZVA PALINSKI ZENI DE FATIMA PALINSKI ESPÉCIE: [CITAÇÃO, 

Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Certifico e dou 

fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004948-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PISSINI ESPINDOLA OAB - SP198040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO AUGUSTO VIOTT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004948-20.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 196.411,71 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, Avenida Um, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

POLO PASSIVO: Nome: DIOGO AUGUSTO VIOTT Endereço: RUA DOS 

CANÁRIOS, S/N, PARQUE DAS EMAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de novembro de 

2018. Cristina Vargas Reis

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004869-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA MORIZZO GUIMARAES BRAGA OAB - MT20771/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004869-41.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 206,53 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Intimação / Notificação, Atos executórios]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Endereço: CINCO, LT 07, QUADRA12, 

CENTRO POLITICO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-035 POLO PASSIVO: Nome: 

LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA Endereço: RUA 06, 05, JARDIM 

AMAZONAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou 

fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004848-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRANOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO JOSE SOUTO NETO OAB - MS12922 (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES OAB - MS9983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRINEU CARLOS HOFFMANN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004848-65.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: GRANOS 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA POLO PASSIVO: LIRINEU CARLOS 

HOFFMANN Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado 

à central de mandados é necessário que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 

por quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004840-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004840-88.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.338.961,70 ESPÉCIE: 

[Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

2687, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 POLO PASSIVO: Nome: JOSE ROBERTO RAMOS Endereço: 

AV.PARANÁ, 1769, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de novembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 283 de 819



Processo Número: 1004820-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PETROLLI BAUMBACH (EXEQUENTE)

ANDRE RAFAEL BAUMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER POLITA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO MAURO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004820-97.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 51.066,81 ESPÉCIE: 

[Prisão Civil]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

ANDRE RAFAEL BAUMBACH JANETE PETROLLI BAUMBACH POLO 

PASSIVO: CARLOS ALBERTO MAURO VAGNER POLITA Certifico e dou fé 

que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18653 Nr: 128-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)LEONARDO DE MATTOS, PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151 Nr: 2219-29.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERAGRO- COOP. AGROP. E DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)CEZAR KREIN, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85729 Nr: 5381-51.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERAGRO- COOP. AGROP. E DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:MT/7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)CEZAR KREIN, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22004 Nr: 3275-29.2006.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO DE ARAÚJO, BENEDITO 

ELIDIO RODRIGUES, WILMAR ALVES DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269/RO, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:4268/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)DERLISE MARCHIORI, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26676 Nr: 724-08.2008.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA, BIR, WADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDA GOMES - OAB:11824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)DERLISE MARCHIORI, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117948 Nr: 8382-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITSUGO KURAOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)HEBER PEREIRA BASTOS, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116696 Nr: 7658-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB, JARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)LEONARDO DE MATTOS, PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004948-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PISSINI ESPINDOLA OAB - SP198040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO AUGUSTO VIOTT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004948-20.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 23 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004949-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOILA MARIA SAVARIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR SAVARIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004949-05.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004950-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOILA MARIA SAVARIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR SAVARIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004950-87.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004951-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA OAB - PR41622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI DE FATIMA PALINSKI (REQUERIDO)

VILMAR MIERZVA PALINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004951-72.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Certifique-se se houve o 

pagamento das custas, caso negativo, condiciono o cumprimento da 

missiva ao pagamento da referida despesa. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 23 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004895-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ELISA BUNZEN PORTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BENEDETTI (EXECUTADO)

THALES ARAUJO AFONSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: 

ANDREIA ELISA BUNZEN PORTELLA. EXECUTADO: THALES ARAÚJO 

AFONSO e HENRIQUE BENEDETTI. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por ANDREIA ELISA 

BUNZEN PORTELLA em face de THALES ARAÚJO AFONSO e HENRIQUE 

BENEDETTI. Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo de ID n° 16552755, 

acrescido de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Defiro o pedido constante do item "f" da petição inicial, inclusão 

do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes. Oficie-se. Concedo 

os benefícios da gratuidade de justiça Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004954-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CLAITO CHIODELLI (EXECUTADO)

ANA PAULA OLIVEIRA CHIODELLI (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 285 de 819



Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004954-27.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT. EXECUTADO: ANA PAULA OLIVEIRA CHIODELLI e 

ROBSON CLAITO CHIODELLI. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT, em face de ANA PAULA OLIVEIRA CHIODELLI e 

ROBSON CLAITO CHIODELLI. Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo de ID 

n° 16632021, acrescido de juros e correção monetária, custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. 

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 

829, § 2º do CPC). Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de novembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003595-42.2018.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGENCIA/EVIDÊNCIA REQUERENTE: AQUILES MAFINI 

REQUERIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO 

RIO VERDE - SAAE VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA, tendo as partes acima identificadas. 

Em síntese, alega o Autor que desde 2011, vem sofrendo aumentos em 

suas faturas de água, pois em suas faturas vem sendo faturado um total 

de consumo, sendo que o real que vem sendo consumido é outro. 

Requereu liminarmente, que a requerida proceda à lavratura de faturas de 

água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos com base no 

volume efetivamente aferido, abstendo-se de realizar o faturamento por 

estimativa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para o 

caso de descumprimento. Verifica-se que a liminar foi indeferida (Id. 

15490011), sendo que desta decisão foi interposto embargos de 

declaração aduzindo a existência de omissão no r. decisum, eis que não 

foi apreciado o pedido de tutela de evidência. Vieram os autos conclusos. 

É o relato. Decido. Os embargos de declaração estão bem construídos e, 

verificando seu conteúdo entendo que comporta o acolhimento, eis que 

realmente não fora analisado o pedido de tutela de evidência, a qual passo 

a análise. Código de Processo Civil, dispõe que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. É sabido que a concessão da tutela de 

evidência, diferentemente da tutela de urgência prevista no art. 300, 

prescinde da demonstração do periculum in mora, exigindo, por outro lado, 

prova documental que ateste a evidência do direito invocado, sem que 

isso represente julgamento antecipado do mérito da causa, possuindo um 

rol taxativo (art. 311 do CPC) de hipóteses para o deferimento sem a 

comprovação do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Pois bem. No caso em tela entendo assistir razão ao requerente, 

conquanto ficou devidamente demonstrado no histórico de consumo do 

autor, que a requerida vem cobrando cinco vezes mais o consumo real 

medido, conforme se vê do documento acostado ao Id.14967208. O 

Superior Tribunal de Justiça, em apreciação a recurso especial 

representativo de controvérsia, firmou compreensão, de que a cobrança 

pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total é 

medido por um único hidrômetro deve ser dar pelo consumo real aferido, 

vejamos: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO 

HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água 

aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único 

hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de 

água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias 

existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso 

especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil. (REsp 1166561 / RJ RECURSO ESPECIAL 

2009/0224998-4)." Posto isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para ordenar que a requerida proceda à 

lavratura de faturas de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos 

sólidos com base no volume efetivamente aferido, abstendo-se de realizar 

o faturamento por estimativa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), para o caso de descumprimento. Intime-se o requerido da 

presente decisão liminar. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 13 de 

dezembro de 2018, às 09h:30min. Cite-se o requerido com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado. A intimação do autor deverá ser feita na pessoa de seu 

advogado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o ré 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de novembro de 2018. Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004943-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NEIVA LOURDES MARCHIORI (TESTEMUNHA)

ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

LORECI DE FATIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N. 1004943-95.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 
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seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 03 de 

abril de 2019, às 17h00min, para oitiva de testemunhas LORECI DE FATIMA 

DE OLIVEIRA, IVETE JACOBSE DE OLIVEIRA e LOURDES CARLOT, 

conforme deprecado. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento 

desta, bem como informe a data da audiência solicitando as intimações 

necessárias, partes e respectivos advogados. No mais, proceda a 

escrivania com o cadastro dos advogados das partes no sistema Apolo, 

para que recebam as notificações e intimações dos atos processuais. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000280-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

H. M. D. S. (TESTEMUNHA)

J. D. S. B. (TESTEMUNHA)

P. L. G. D. S. (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora responder 

ao recurso interposto de ID nº 16113268 no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96942 Nr: 447-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Camp Supermercado, Flavio Medeiros, 

Flavio Medeiros - ME, Geraldo Baptista Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva jUnior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da instauração de incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica (Autos nº 2472-69.2016.811.0021 – Código 110046), deverão os 

autos permanecer SUSPENSOS, nos termos do art. 134, §3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110046 Nr: 2472-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Camp Supermercado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva jUnior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante das sucessivas tentativas infrutíferas de localização de 

endereço da parte requerida, ACOLHO o requerimento do autor formulado 

na petição de fls. 41/42.

 Isso porque, embora as diligências visando à localização da parte sejam, 

a princípio, de responsabilidade do autor da demanda, estando ao alcance 

do magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , é cabível o 

deferimento do pedido.

 2. Assim, DETERMINO seja efetuada busca do endereço do requerido no 

sistema SIEL da Justiça Eleitoral e consulta em sistema de entidades 

conveniadas.

3. OFICIE-SE às principais empresas de telefonia (“VIVO, CLARO, OI e 

BRASIL TELECOM”), a fim de que as referidas possam informar a 

existência de endereço em nome do réu em seus registros cadastrais.

 4. Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do réu, 

observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 5. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86836 Nr: 1321-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clautides Santos da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1 – Diante da ausência de impugnação pelo executado, (fl. 214), este 

Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo exequente.

2 – EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório competente.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos referidos valores, observando-se as regras de 

levantamento expressas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 2195-63.2010.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warley Pereira Barbosa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação execução de alimentos proposta por L. P. B. de J., 

representado por sua genitora MARCIA PEREIRA DE JESUS, em que a 

parte exequente afirma a ocorrência de adimplência da obrigação 

alimentícia vindicada nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

(fl. 99).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. Em análise do feito, nota-se pelas manifestações da exequente de que 

a obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 3. Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001380-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARDOSO RUAS (REQUERENTE)

VALDINEIS COELHO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEZIVANIO JOSÉ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001380-68.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

regularização de guarda ajuizada por VALDINEIS COELHO DA SILVA e 

MARTA CARDOSO RUAS em face de JEZIVANIO JOSÉ FERREIRA, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Em decisão acostada no 

evento n. 15657621, este Juízo indeferiu a tutela de urgência, ante a 

ausência de probabilidade do direito. Na ocasião, foi determinada a 

realização de estudo psicossocial. Além disso, a citação editalícia do réu 

foi indeferida. Relatório Social no evento n. 16502346. Relatório de 

Atendimento Psicológico no evento n. 16598780. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Apesar 

de o indeferimento da tutela de urgência liminarmente, é cabível a 

reapreciação da questão desde que haja o requerimento da parte, com 

base na afirmação da modificação do panorama fático dos autos, 

intrínseco à pretensão com base na cláusula “rebus sic stantibus”. Feitas 

estas considerações, passa-se a analisar a tutela de urgência pleiteada 

(Id n. 16515272). Como restou fundamentado anteriormente, o art. 300 do 

Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do CPC. Os autores visam, na qualidade de avós maternos, à 

tutela de urgência de natureza antecipatória atinente à guarda do seu neto 

Pedro Henrique Ferreira da Silva. Da análise dos autos, em sede de 

cognição sumária, nota-se pelo Relatório de Atendimento Psicológico (Id n. 

16598780) e pelo Laudo Social (Id n. 16502346), denota-se que os avós 

maternos possuem condições morais, financeiras e afetivas para cuidar 

da criança. Diante das informações constantes nos autos e considerando 

que a convivência familiar é essencial na formação da personalidade de 

qualquer criança ou adolescente, forçoso se mostra uma medida imediata 

apta a assegurar à criança a proteção integral, necessária para o seu 

desenvolvimento num ambiente familiar sadio e equilibrado. Nesse prisma, 

a concessão da guarda da criança aos avós maternos – ainda que a título 

provisório – se mostra medida adequada ao caso, pois trará reais 

benefícios a ela aplicando-se, assim, o princípio da proteção integral, 

convivendo no mesmo ambiente familiar. 1 – Ante o exposto, este Juízo 

DEFERE a guarda provisória da criança Pedro Henrique Ferreira da Silva 

com fundamento no art. 1.584, §5º do Código Civil de 2002. LAVRE-SE o 

competente termo de guarda e compromisso, sem prejuízo de revogação a 

qualquer tempo. 2 – Além disso, diante do requerimento dos autores, este 

Juízo ACOLHE o pedido no evento n. 16028337, concernente à diligência 

do endereço do réu. As diligências visando à localização da parte, a 

princípio, são de responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando 

ao alcance do magistrado sistemas de buscas e pesquisas 

informatizadas, visando à efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º 

do CPC[2], cabível o deferimento do pedido. Assim, DETERMINA-SE que 

seja efetuada busca do endereço do requerido no sistema SIEL da Justiça 

Eleitoral. DETERMINA-SE a consulta em sistema de entidades conveniadas, 

bem como, OFICIE-SE as principais empresas de telefonia (“VIVO, CLARO, 

OI e BRASIL TELECOM”) a fim de que as referidas possam informar a 

existência de endereço em nome do réu em seus registros cadastrais. 3 – 

Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 21 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 

6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 14:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCINDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte Reclamante, bem como seu cliente, da audiência de conciliação, 

designada nos autos para o dia 07/12/2018 as 13:30 horas de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIA ALVES SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 12:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001328-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ANTONIO DE SOUZA MEDRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 16:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA GOMES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 15:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIO SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES LAGARES DE JESUS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 15:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87306 Nr: 1773-83.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denner Ramos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:23773-0

 Finalidade: Vistas ao o(s) advogado(s) do(s) réu(s) para que, no prazo 

legal, se manifeste quanto a eventual prescrição do feito.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000650-60.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LURDES NUNES ANICESIO OAB - MT25466/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PEREIRA FERREIRA OAB - GO43798 (ADVOGADO(A))

NELSON OLIVEIRA BATISTA OAB - SP0342428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. (REQUERIDO)

W. B. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n.° 1000650-60.2018 Vistos. Trata-se de Ação de Regulação de 

Visitas c/c Pedido Liminar, manejada por Fabiana Dourado de Arruda, em 

favor do menor Davi Borges Dourado, e em desfavor de Wesley Borges 

Dourado, todos devidamente qualificados. Aduz a Requerente que, após 

relacionamento conjugal com o Requerido, tiveram o menor Davi Borges 

Dourado, que inicialmente estava sob sua guarda, porém, após denuncias, 

o Ministério Público ingressou com ação, a qual foi determinado a alteração 

da guarda do menor em beneficio do Requerido, porém não foi 

resguardado seu direito de visitas. Em manifestação, o Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido liminar (Id. 16538762). Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Na atual norma 

pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Civil 

de 2015, foram estabelecidas como tutelas de emergência: a satisfativa 

(tutela antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas 

provisórias. Neste sentido, compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de 

concessão de tutela de urgência, como a apresentada e requerida pela 

Requerente nestes autos, verificar, em nível de cognição sumária, se 

encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de 

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

conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. In casu, em verificação, constato 

que o deferimento da alteração de guarda do menor Davi Borges Dourado 

em beneficio do Requerido, na ação para aplicação de medidas de 

proteção proposta pelo Ministério Público, não constou o direito de visita 

da Requerida. Com isso, mesmo o afastamento ter se dado em razão de 

medidas de proteção, ao menos por ora, deve ser resguardado este 

direito, nos termos do artigo 1.589 do Código Civil. No mais, o direito de 

convivência dos filhos com os Pais, é de se pressupor que o 

distanciamento, em tese, poderá ocasionar “prejuízo” na convivência 

familiar entre a Requerente e o menor, causando risco ao resultado útil ao 

processo. Assim sendo, com esteio nestes fundamentos, acompanhando 

a manifestação Ministerial, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, autorizando o 

direito de visitas da Requerente ao menor Davi Borges Dourado, a serem 

realizadas aos finais de semana, de forma alterada, sendo que, no final de 

semana em que o menor estiver com a Requerente, será acrescentado a 

segunda feira; deverá ser entregue o menor a Requerente, 

alternadamente nos finais de semana, as 08h00min do sábado, a qual 

deverá devolver o mesmo até as 20h00min da segunda-feira, todos no 

horário oficial do Estado. Comunique-se o Conselho Tutelar de Alto 

Araguaia – MT Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Às providências, 

expedindo o necessário. Cumpra-se. Alto Araguaia – MT, 22 de novembro 

de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 5110-78.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FLORENTINO DE REZENDE, FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

PONTE BRANCA (IMPBRAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELITO DOS DIAS DE 

REZENDE NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, com esteio nestes fundamentos, estando presentes os 

requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

LIMINAR, determinando ao Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores do Município de Ponte Branca (IMPBRAN) que se abstenha de 

cancelar e/ou suspender a pensão por morte da requerente, até o 

julgamento final desta demanda.

 Cite-se os requeridos para que apresentem contestação, no prazo legal.

 Intime-se.

 Às providências, expedindo o necessário. Cumpra-se.

Alto Araguaia – MT, 23 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000688-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

ORLANDO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)
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MARIA AMELIA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARGARIDA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000688-72.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DUARTE, PEDRO PEREIRA DUARTE, 

JOSE APARECIDO PEREIRA DUARTE, SEBASTIAO PEREIRA DUARTE, 

MARIA AMELIA PEREIRA BORGES, ORLANDO PEREIRA DUARTE 

REQUERIDO: RITA MARGARIDA DUARTE Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Inventário promovida por JOAQUIM PEREIRA DUARTE, PEDRO PEREIRA 

DUARTE, JOSE APARECIDO PEREIRA DUARTE, SEBASTIÃO PEREIRA 

DUARTE, MARIA AMÉLIA PEREIRA BORGES e ORLANDO PEREIRA 

DUARTE em face dos bens deixados pela Sra. RITA MARGARIDA 

DUARTE, todos qualificados nos autos, requerendo, em síntese, tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. 2. Conforme se observa da peça 

inicial, os requerentes, ao argumento de não possuírem condições 

financeiras para arcar com as custas processuais, pleiteiam assistência 

judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com efeito, os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, 

CPC/2015). 4. Assim, considerando que se trata de 06 (seis) requerentes 

e que há bens em espécie a inventariar, qual seja, R$ 72.972,63 (setenta e 

dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) 

em conta corrente da falecida, não há como ser deferida a justiça gratuita. 

5. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência. 6. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento 

que demonstre a hipossuficiência dos autores, mesmo porque, não 

trouxeram qualquer documento que comprove o alegado. 7. Ante ao 

exposto, INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendarem à inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(§2º do art. 99 e art. 290, CPC/2015). 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-51.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. DE REZENDE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000670-51.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): J. B. DE REZENDE - ME RÉU: WILSON JOSE DE BARROS 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o comprovante do depósito das custas 

judiciárias. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 26 de novembro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-73.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. DE REZENDE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. JOSE DE BARROS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000675-73.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): J. B. DE REZENDE - ME RÉU: W. JOSE DE BARROS - ME 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o comprovante do depósito das custas 

judiciárias. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Rio 

Branco/MT, 26 de novembro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000678-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANI ANASTACIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000678-28.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: VANI ANASTACIO DE 

LIMA Vistos. 1. Compulsando os autos verifico que a parte requerente não 

juntou ao feito comprovação do recolhimento das custas processuais. 2. 

Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000673-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000673-06.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se 

de epístola proveniente do Juízo da 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000667-96.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO AFONSO RATHUNDE OAB - SC13094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER (RÉU)
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NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER (RÉU)

ANA DA SILVA GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000667-96.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): OLINTHA DE OLIVEIRA RÉU: ANA DA SILVA GUIMARAES, 

VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER, NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER Vistos. 

1. Compulsando os autos verifico não foram carreados documentos que 

comprovem a insuficiência de recursos para pagar custas processuais. 2. 

Sem prejuízo, vislumbro que o imóvel objeto do contrato de arrendamento 

rural importa quantia superior ao valor atribuído à causa. 3. Ante ao 

exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de emendar a 

petição inicial, devendo juntar aos autos documentos que comprovem a 

insuficiência de recursos para pagar custas processuais, bem como para 

atribuir valor certo à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015). 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 134-62.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LUZINETE DE OLIVEIRA, DAGMAR 

OLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.867-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos.

1. DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública, para contestar a 

reconvenção, em 15 (quinze) dias (art. 316, CPC/2015).

2. Após, vistas a parte reconvinte para impugnação a contestação, no 

mesmo prazo.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 31 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 134-62.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LUZINETE DE OLIVEIRA, DAGMAR 

OLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.867-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Reconvinte para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 24 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66288 Nr: 2461-77.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ABREU DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. LAURA ABREU DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA promove Ação 

Cumprimento de Sentença em desfavor de CLEDSON RIBEIRO DA SILVA, 

todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que o credor 

tem disponibilidade, no que tange ao prosseguimento da ação de 

execução.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito.

6. Sem custas e honorários.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66955 Nr: 2692-07.2015.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: SONIA NAVES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANIO AMELIO MARQUES - 

OAB:293188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição de referência 28.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79358 Nr: 824-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DEO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 
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advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 11 e 

certidão de referência 13.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83654 Nr: 3306-41.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DIAS PEREIRA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60982 Nr: 85-21.2015.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, 

LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao mandado juntado no andamento de referência 32.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96397 Nr: 2603-76.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 40.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95694 Nr: 2309-24.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91554 Nr: 570-16.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S DE OLIVEIRA EPP, ANDREZA SANTOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito, tendo em vista o transcurso 

do prazo de suspensão requerido.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89120 Nr: 5700-21.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMON ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 10 e 

certidão de referência 11.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87938 Nr: 5206-59.2017.811.0020
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 968-94.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 13 e 

certidão de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76168 Nr: 4183-15.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 307-52.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 1470-04.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DIAS VILELA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 22 e 

certidão de referência 24.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74976 Nr: 3415-89.2016.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 J L RESTAURANTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRANCO DE CAMPOS - 

OAB:209.784/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 
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CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 25 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000687-87.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RCM CALDEIRARIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DIAS OAB - SP306866 (ADVOGADO(A))

MARISTELA FERREIRA BOZZO OAB - SP403206 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000687-87.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: RCM CALDEIRARIA LTDA - ME IMPETRADO: SEFAZ - 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, CHEFE DO POSTO FISCAL 

HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por RCM CALDEIRARIA LTDA ME contra ato 

coator do CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem 

mandamental para liberação de mercadoria, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 

1138001-8, em decorrência dos documentos fiscais apresentados não 

estarem vinculados às mercadorias transportadas. 3. Aduz o impetrante 

que a apreensão seria ilegal, pois não poderia ter sido utilizada como meio 

coercitivo para recebimento de tributos. 4. Requer, ao final, concessão de 

medida liminar para determinar a liberação da mercadoria apreendida. 5. 

Assim sendo, passo à análise do pedido liminar. 6. Debruçando-me mais 

agudamente sobre o tema, e analisando com maior profundidade o teor do 

enunciado sumular 323 do STF, entendo que a aplicação deste refere-se 

apenas à cobrança de tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, 

destaco trecho do acordão número 53969/2015, o qual corresponde a 

paradigma para o novo entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 

da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, 

deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for 

utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não 

relacionados às apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 

a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1138001-8, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando, inclusive, que 

a mercadoria estaria desacobertada por notas fiscais, o que justifica a 

manutenção da apreensão das mercadorias e impossibilita ao menos, a 

princípio, a incidência da Súmula 323 do STF. 8. Nesse sentido 

encontram-se as seguintes construções jur isprudencia is : 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO 

PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que 

visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 9. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 10. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 11. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 12. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 13. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 14. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

15. INTIME-SE. 16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HUENES JULIO REZENDE MENDONCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000653-15.2018.8.11.0020. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HUENES JULIO REZENDE MENDONCA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS Vistos. 1. Trata-se de ação para 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença c/c pedido 

de aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência proposta por 

HUENES JÚLIO REZENDE MENDONÇA em face do INSS, alegando para 

tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício. 2. Juntou aos autos cópias de documentos pessoais, relatórios, 

atestados e exames médicos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 3. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do art. 109 da Carta Maior, RECEBO a presente 

exordial no rito ordinário, adequado ao processamento de todos os 
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pedidos. 4. No que tange à tutela de urgência, vislumbro nos autos os 

elementos necessários à sua concessão, posto que presente a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 5. In casu, o fumus boni iuris, ao menos no 

presente momento, foi demonstrado de maneira robusta no bojo dos autos, 

mormente considerando que foi colacionada decisão administrativa de 

indeferimento do benefício, bem como juntado exames, relatórios, atestado 

médico descrevendo a doença que acomete a parte requerente, narrando 

o caráter permanente, irreversível e progressivo da patologia. 6. No mais, 

pode-se extrair dos autos que a parte autora teve o benefício 

previdenciário cessado, demonstrando que detinha a qualidade de 

carência/segurado. 7. Não obstante, ainda, verifico o perigo de dano, 

consistente no prejuízo a parte autora com a regular marcha processual, 

uma vez que o auxílio pleiteado tem caráter alimentar, mormente pelo fato 

de que a parte requerente encontra-se impossibilitada de exercer 

atividade laboral. 8. Nesse sentido, trago a lume a seguinte construção 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. Demonstrada 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, deve ser concedida a antecipação de tutela 

pleiteada. A presunção de legitimidade de que se reveste a perícia médica 

realizada pelo INSS pode ser elidida por fundados elementos de prova em 

contrário, ainda que consubstanciados em atestados e laudos médicos 

particulares. TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 

43791020154040000 RS 0004379-10.2015.404.0000 (TRF-4)” 9. Por 

derradeiro, saliento, uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob 

cognição sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo 

a necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. 10. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 11. Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela antecipada de urgência requerida, para tanto, determino 

ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença no valor de 01 (um) salário mínimo, devidos a partir da data 

da distribuição da presente ação, consoante art. 60, §1º, da Lei 8.213/91, 

no prazo de 30 (trinta) dias. 12. Oficie-se o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento a Demandas Judiciais para 

cumprimento da presente decisão. 13. De acordo com o artigo 334 do 

CPC/2015, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso 

de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. 14. No entanto, considerando os 

princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, 

especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe 

ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. 15. 

Conforme determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. 16. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o 

novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental 

(CPC/2015, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a 

possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão 

além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de 

produção das provas. 17. Aliás, o próprio código permite uma 

flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a 

distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 18. Ainda levando 

em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa 

audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, 

permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, 

conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. 

19. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer 

momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes 

recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de 

conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não 

acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 

282, § 1° e 283, parágrafo único). 20. A jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da 

audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - 

INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO 

CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 

331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE 

MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não 

realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no 

artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes 

podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 

83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta 

nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão 

recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 21. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 22. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 23. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 24. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 25. Assim, 

DEIXO de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo 

oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para 

abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 26. CITE-SE o 

requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015, 

observado o disposto no art. 183, do mesmo codex. 27. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 28. INTIME-SE. 

29. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000669-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGMAR MATOS DE SOUZA (REQUERIDO)

CLEONILDA FLORENCIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LIENIR MARIA MATOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000669-66.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CLEONILDA FLORENCIO DOS SANTOS, EDEGMAR MATOS 

DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de ação de guarda com pedido de tutela de 

urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em favor de LIENIR MARIA MATOS DE SOUZA e IRANY 

FRANCISCO DE SOUZA, visando à concessão liminar da guarda da infante 

Sabrina Matos dos Santos, todos qualificados nos autos. 2. No bojo da 

petição inicial, a parte requerente narra que a infante se encontra em 

possível situação de risco. Eis o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

3. Consoante quadro atualizado atinente à competência das Varas, 

disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

compete à Primeira Vara desta Comarca processar e julgar privativamente, 
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os feitos cíveis e criminais relativos à Infância e Juventude. 4. Ante ao 

exposto, nos termos do artigo 148, parágrafo único, “a”, c/c art. 98, ambos 

da Lei n. 8.069/90, tratando os autos de pedido de guarda de infante em 

situação de risco, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa 

deste feito para o Juízo da Primeira Vara desta Comarca. 5. CUMPRA-SE 

COM URGÊNCIA, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000455-75.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000455-75.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO RÉU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos. 1. JONAS CARDOSO DO 

NASCIMENTO promove Ação de Aposentadoria Previdenciária em 

desfavor do INSS, todos qualificados nos autos. 2. O feito tramitou 

regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é 

útil e/ou necessário. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma 

vez que não houve a citação da mesma. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, 

imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, 

CPC/2015), dessarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a 

atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o feito sem 

mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo exposto, forte na disposição do 

inciso VIII do artigo 485 do CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 6. Sem custas e 

honorários, vez que a parte desistência é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. 7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 8. Publique-se. 

Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-05.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE OAB - GO21926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILANO PLACIDIO ALVES AGUIAR (REQUERIDO)

CYRA ALVES AGUIAR (REQUERIDO)

BRAULIO ALVES AGUIAR (REQUERIDO)

Dinair Alves da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO(A))

APARECIDO GONCALVES OAB - MT0002022A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000352-05.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CYRA ALVES AGUIAR, BRAULIO ALVES AGUIAR, 

ATILANO PLACIDIO ALVES AGUIAR, DINAIR ALVES DA SILVA Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 3º da Lei n. 9.099/95, 

inciso I os juizados especiais têm competência para julgar e processar 

causas cujo valor não ultrapassem quarenta salários mínimos. 4. No 

presente caso, o autor/exequente apesar de dar a causa valor 

concernente ao teto dos juizados, fica cabalmente provado que a quantia 

de credito para execução é vultuosa para que seu tramite se dê por este 

rito. 5. Consigno que conforme dispositivo citado alhures não é de 

competência deste juizado processar e julgar causas que ultrapassem o 

valor de quarenta salários mínimos vigentes a época do ingresso da 

demanda. 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 3º, I da Lei n. 

9.099/95, c/c o art. 485, IV do CPC. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-85.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000131-85.2018.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LOPES SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, A parte autora alega a ocorrência de 

cobranças indevidas, uma vez que não realizou empréstimo junto a 

instituição financeira reclamada. Em sua contestação, a reclamada requer 

a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Primeiramente, conforme arguido pela parte adversa, 

vislumbro a ocorrência da PRESCRIÇÃO para a pretensão de reparação 

de danos materiais e morais nos termos do art. 27 do CDC, uma vez que o 

contrato de empréstimo fora firmado em março de 2012, com vencimento 

ultimo em dezembro de 2016. Assim, a data limite para a parte autora 

pleitear possível dano e/ou discutir o contrato seria março de 2017, 

contudo, a ação somente fora proposta em junho de 2018. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-25.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000135-25.2018.8.11.0020. REQUERENTE: TEREZINHA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS, A parte autora alega a 

ocorrência de cobranças indevidas, uma vez que não realizou os 

empréstimos junto a instituição financeira reclamada. Em sua contestação, 

a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial 

por ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade 

civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar 

incompetência do juizado especial em razão da matéria de ordem 

complexa, uma vez que os contratos acostados guardam relação com as 

assinaturas constantes nos autos. REJEITO também a preliminar 

impugnando a justiça gratuita, uma vez que não é necessário no âmbito 

dos juizados especiais o pagamento de custas processuais em primeira 

instancia, sendo então, analisada a questão financeira da parte 

reclamante após a prolação da sentença, caso queira recorrer. Vencida 

as preliminares, passo pois a análise de mérito. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a origem dos débitos, demonstrando 

por meio do contrato, a total ciência da parte autora dos contratos 

realizados, uma vez que os depósitos dos empréstimos ocorreram em sua 

conta corrente, assim a contratação fora legitima. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para paralisar os descontos ditos indevidos, 

necessário será o devido pagamento das obrigações. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da parte 

autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor, caso haja o inadimplemento. Nesse sentido, ficou provado 

nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma 

regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento 

alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se 

também a hipótese de fraude. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedia, 

REJEITO as preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000143-02.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. VISTOS, A parte autora alega a 

ocorrência de cobranças indevidas, uma vez que não realizou o 

empréstimo junto a instituição financeira reclamada. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição, uma vez 

que o contrato de empréstimo constitui-se relação consumerista, portanto, 

o lapso prescricional é de 05 anos e não em tempo menor. Vencida a 

preliminar, passo pois a análise de mérito. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a origem dos débitos, demonstrando por meio 

do contrato, a total ciência da parte autor do contrato realizado, uma vez 

que os depósitos dos empréstimos ocorreram em sua conta corrente, 

assim a contratação fora legitima. Destarte, com razão a requerida, vez 

que, para paralisar os descontos ditos indevidos, necessário será o 

devido pagamento das obrigações. No mais, por ser legitima a contratação 

pelas partes e, diante da inadimplência da parte autora, não pode agora 

neste juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a 

reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência dos pedidos. Desse modo, havendo o débito, não há ato 

ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício regular do 

direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do seu 

devedor, caso haja o inadimplemento. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da parte 

autora por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

parte ré a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste 

momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

arguida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-54.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU JOSE RHODEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010347-54.2016.8.11.0020. REQUERENTE: ROMEU JOSE RHODEN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado, nos termos do artigo 38 da 
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Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. Em síntese, trata-se 

de ação declaratória ajuizada com o propósito de ver excluída a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre 

o consumo de energia elétrica do (a) autor (a), bem como a repetição do 

indébito daquilo que fora evidentemente pago erroneamente. Defende que 

a incidência de ICMS deve ser somente sobre a energia elétrica 

efetivamente consumida, sem levar em consideração que, para a TUSD e 

a TUST estarem na base de cálculo já houve energia elétrica efetivamente 

consumida. Assim, requer a procedência dos pedidos para o fim de 

declarar a ilegalidade da cobrança, bem como para que seja determinada a 

restituição dos valores que reputa terem sido pagos indevidamente em 

razão da alardeada ilegalidade. Seguindo entendimento deste juízo, 

entendo que quanto ao mérito, improcedem os pedidos contidos na inicial. 

De fato, a demanda de potência contratada representa energia que não 

necessariamente circula no local do consumo, não podendo, por isso, 

haver incidência de ICMS enquanto a energia não passar a rede de 

transmissão para o estabelecimento do consumidor, uma vez que, neste 

ponto, não se verifica a ocorrência do fato gerador – circulação da 

mercadoria -, caracterizada apenas quando, concretamente, a energia for 

fornecida e utilizada. No entanto, no caso em análise, na fatura acostada 

com a inicial não há notícia de que haja cobrança da chamada “demanda 

contratada”. Ao contrário, consta que a energia elétrica é calculada de 

acordo com a medição feita por medidor, ou seja, inexiste comprovação de 

que a parte autora tenha de fato utilizado menos energia do que a 

contratada. Consigno, ainda, que se trata de consumidor pessoa física, 

que não se utiliza, comumente, da denominada “demanda de potência 

contratada”, a qual comumente é posta à disposição de consumidores de 

energia em alta tensão. Relativamente à inclusão das rubricas 

denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e distribuição (TUST) na base 

de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos do art. 155, XII, e art. 146, III, 

“a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, especificamente no art. 9º, § 1º, II, define 

a base de cálculo do referido imposto da seguinte forma: Art. 9º – A 

adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais 

dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados. § 

1º – A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (…) 

II – às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas 

operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de 

substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou 

importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o 

preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao 

Estado onde deva ocorrer essa operação - grifei . Como se vê, a base de 

cálculo do ICMS é o preço praticado na operação final, incluídas, portanto, 

as tarifas de transmissão e de distribuição. A irresignação da parte autora 

cinge-se no equívoco da forma como vem sendo cobrado o ICMS sobre a 

energia ao argumento de que o imposto deve ser calculado apenas sobre 

a energia efetivamente consumida e não sobre os demais componentes, 

tais como: distribuição, transmissão, encargos e tributos. A matéria não é 

pacífica na jurisprudência. Embora haja jurisprudência que acolhe a tese 

sustentada pelo(a) reclamante, recentemente o C. Superior Tribunal de 

Justiça fixou, definitivamente, entendimento sobre a questão, em 

julgamento do REsp 1.163.020-RS. Nesse recurso, recentemente, foi 

proferido o seguinte acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à 

sustentada pelo ora reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA 

DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o 

processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a 

indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, 

sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a 

referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o 

preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do 

imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A 

peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a 

geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos 

essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o 

preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser 

decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de 

transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade 

inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele 

indissociável. 3. A abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada 

pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o setor), não infirma a regra 

matriz de incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base de 

cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho eminentemente 

administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação de mais de um 

agente econômico numa determinada fase do processo de circulação da 

energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se tem, na 

realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, transmissão e 

distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis por cada uma 

dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico tributável pelo 

ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. 4. 

Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado 

apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão 

do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS 

representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às 

empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo 

sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 
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(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT. 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 
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70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-55.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE PEREIRA XISTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010097-55.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: ATAIDE PEREIRA XISTO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. 1. Considerando o Aviso 37/2018 e tendo em 

vista que o fato gerador da obrigação foi constituído após 20/06/2016 

(crédito extraconcursal), o processo deve prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou 

embargos, deverá o Juízo expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, 

qual seja, 7ª Vara Empresarial da Capital, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. 2. Assim sendo, INTIME-SE o executado para, 

querendo, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios autos, 

sua impugnação, conforme determinação expressa do art. 525 do CPC. 3. 

Após, CERTIFIQUE-SE acerca da conduta adotada pelo executado e 

proceda à conclusão. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-55.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINAIR CRISTINA DE PAULA OAB - MT18040/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da parte Reclamante, 

intimada a requerer o que entender de direito no prazo de 05(cinco) dias.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40765 Nr: 5634-92.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 
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o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84917 Nr: 5759-21.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 

o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84334 Nr: 5440-53.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 

o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 5622-39.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 

o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85623 Nr: 5990-48.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITE NEVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 

o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 5377-28.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH DA SILVA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 

o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84722 Nr: 5656-14.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURILIO BRUNO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c 

o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil 

e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, 

com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu 

arquivamento, com as devidas anotações. Declaro revogada(s) a(s) 

eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o 

caso.Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da 

causa atualizado não supera o limite legal.Publique-se. Intimem-se.Barra do 

Bugres/MT, 23 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127776 Nr: 5242-40.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CORREA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137508 Nr: 3089-97.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALMEIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83379 Nr: 261-07.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES FORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada, referente 

ao pagamento dos RPV’s (fls.146/147), observando as informações para 

transferência à conta de titularidade do advogado da parte autora, 

informada às folhas 149.

 Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome da advogada.

Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38420 Nr: 744-76.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SIMÕES SANTOS - 

OAB:11468, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença intentada por ALICIO 

ALVES TEIXEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 125/126, determinou-se a citação do 

executado, tendo a autarquia em nada manifestado.

Às folhas 129/130, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 131/132.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome do advogado.

Expeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107782 Nr: 404-88.2016.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA BATISTA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIFFER BATISTA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

pelo que com fulcro no art. 4º, inciso III, e art. 1.767, inciso I, do Código 

Civil, DECLARO A INTERDIÇÃO de GENIFFER BATISTA FERREIRA DA 

SILVA, qualificada na inicial, e nomeio JESSICA BATISTA FERREIRA DA 

SILVA como sua curadora, que deverá prestar compromisso nos autos. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil competente e publique-se no 

Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. EXPEÇA-SE 

mandado para averbação no Registro Civil. Sem custas, por se tratar de 

parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Com o transito em julgado e 

cumprida as determinações acima, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 5589-73.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466, Lorhayne Sales de Oliveira - OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106570 Nr: 5855-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por AGOSTINHA RAMOS 

DE LIMA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 12, determinou-se a citação do 

executado para, querendo, opor embargos.
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A executada ofereceu embargos à execução, que fora distribuído sob nº 

451-62.2016.811.0008.

Julgado os embargos, determinou a expedição dos RPV’s, que foram 

expedidos nos autos do referido embargos, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os alvarás expedidos no processo principal nº 

742-04.2012.811.0008.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44084 Nr: 310-53.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por VERGILIO RIBEIRO 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 99, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 100v, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 103/104, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 105/106.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 2415-66.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Dias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por LUIZ DIAS DE 

CARVALHO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 149, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

alegando inexistência de titulo executivo (fls.151/157).

Manifestação do exequente às folhas 158/160.

A impugnação foi acolhida parcialmente e determinou a homologação dos 

cálculos apresentados às folhas1 152/153.

Às folhas 169/170, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 171/172.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105355 Nr: 5067-17.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:SP/327.026

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por EVANY FERREIRA 

DOS SANTOS, em face de BANCO BMG S/A, todos qualificados nos 

autos.

 A execução foi recebida às folhas 160, determinando a intimação da 

executada.

 BacenJud realizado às folhas 171/173.

 Às folhas 180/181, compareceu a executada informado que efetuou o 

pagamento espontâneo anterior ao bloqueio judicial.

 A exequente manifestou concordância com o valor depositado 

espontaneamente pela executada (fls.183).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, referente aos valores pagos 

espontaneamente pela executada.

 Intime-se a parte executada BANCO BMG S/A, para que informe os dados 

bancários (banco/agencia/conta/CNPJ), a fim de proceder com o 

levantamento dos valores bloqueados via sistema BacenJud. Com a 

informação dos dados bancários, fica desde já autorizada a expedição do 

alvará.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48503 Nr: 314-56.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE - ME, 

VALDIR EVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para que esclareça nos autos as 

dúvidas contidas na petição de fls. 80/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80023 Nr: 1599-50.2012.811.0008
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VELOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente a 

manifestar-se sobre a petição de fl. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 1033-96.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar o Advogado da parte 

requerente a manifestar-se quanto ao teor da petição de fls.84/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108266 Nr: 725-26.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MENDES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar o Advogado da parte 

requerente a manifestar-se quanto ao teor da petição de fls. 70/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126559 Nr: 4490-68.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELIX DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora, bem como dar ciência 

ao Senhor Geraldo Felix da Cunha, que será realizado a pericia com o 

Perito Médico Dr. FABIO PEREIRA DE SOUZA, no endereço Av. Manoel 

Ferreira dos Santos, s/n. Centro na Cidade de Porto Estrela/MT, Na 

Unidade Basica de Saúde no dia 07 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- 

FEIRA, aprtir das 07:00 horas. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114141 Nr: 4204-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DOS SANTOS, WILTON RIBEIRO RANGEL

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

OAB:OAB/PR 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o preparo da Carta Precatória no 

Juízo a ser deprecado, após, comprovar através de recibo original juntado 

aos autos, colimando a expedição da missiva requerida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126558 Nr: 4489-83.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA SEBASTIANA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 70.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143935 Nr: 7221-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS, Adriano 

Mazini Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:24287

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em desfavor de José Wilson Alves dos Santos e Adriano Mazini Faustino , 

imputando-lhes as condutas típicas descritas nos art. 33, caput, da Lei 

11.343/06.Este Juízo determinou a notificação do denunciado (fl. 55) e, em 

seguida, foi apresentada defesa preliminar (fls. 59/69).II-Estão presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação para o acesso a 

presente via.De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no 

art. 41 do CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas 

as suas circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão 

da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no 

inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e 

nas declarações das testemunhas, bem assim laudo de 

constatação.Demais a mais, o juízo positivo de admissibilidade da 

imputação “não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando 

a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de 

indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido 

após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das 

regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.” 

(STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

29/06/2018)Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, 

nesta fase de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do 

art. 395 do CPP e art. 56 e ss da Lei 11.343/06, razão por que o Juízo 

RECEBE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ajuizada em desfavor de José Wilson 
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Alves dos Santos e Adriano Mazini Faustino e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 16h30, data única disponível.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000993-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

para manifestar-se sobre a penhora” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DIOGO DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se sobre a certidão Id 16006744” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-64.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MIKELE VANESSA MALDONADO FOLHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Denise (REQUERIDO)

Outros Interessados:

H.M.B. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000581-64.2018.8.11.0008. REQUERENTE: MIKELE VANESSA 

MALDONADO FOLHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE DENISE Vistos etc. Faça conclusão dos autos ao Exmo Juiz 

da Vara da Infância e Juventude, tendo em vista a sua designação 

provisória nos autos de Suscitação de conflito de competência. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Barra do Bugres/MT, 26 de novembro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M.S.L.S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000580-79.2018.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SILVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA OLIMPIA Façam conclusos os autos ao Exmo Juiz da Infância e 

Juventude, tendo em vista a sua designação provisória para atuar o feito, 

nos autos de Suscitação de Conflito de Competência. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. , 26 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500335-33.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTEMAR COELHO DE BRITO - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias sobre a penhora realizada 

Id do documento 16014136 - Decisão” DEFIRO o bloqueio de contas do 

executado que deverá ser realizada através do sistema BACENJUD, no 

montante de R$ 7.429,99 (Id.14344819). A busca deverá ser realizada em 

nome da executada GESTEMAR COELHO DE BRITO- ME, CNPJ nº 

07.395.251/0001-61. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta Única. Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de 

folhas (artigo 854, § 2º, do CPC). Restando infrutífera a penhora, intime-se 

o exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário. ” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000799-92.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.038,44 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA Endereço: Rua 

Rio Negro, 522, Casa dos Fundos, Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

Senhor(a): ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/12/2018 Hora: 14:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 
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presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 26 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-83.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE PAULA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG SERVICOS E CONSTRUCAO DE LINHA DE TRANSMISSAO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000819-83.2018.8.11.0008. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DE PAULA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: RG SERVICOS E CONSTRUCAO DE LINHA DE 

TRANSMISSAO EIRELI - EPP Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes, juntado no Id. 16426785. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 26 de 

novembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001214-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO GARCIA KRANSCZAK (REQUERIDO)

ALEX KRANSCZAK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

65 -3382244 0 ( 6 5 )  3 3 8 2 2 4 4 0  N Ú M E R O  D O  P R O C E S S O : 

1001214-46.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $62,303.16 ESPÉCIE: 

[Atos executórios, Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

REQUERENTE: WILSON BERNINI Advogado do(a) REQUERENTE: IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - MT0014801A PARTE E 

QUALIFICAÇÃO: Nome: ALEX KRANSCZAK Endereço: AV. MATO 

GROSSO, 1486, NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: ANILDO GARCIA KRANSCZAK Endereço: AV. MATO 

GROSSO, 1486, NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Vistos, etc. DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico a 

inexistência de guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias 

vinculadas ao presente feito. 2. Assim, nos termos do art.46, Parágrafo 

Único da Resolução 03/2018 – TJMT/TP, INTIME-SE o autor para juntar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias a guia e o comprovante de pagamento, 

sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito. 3. Decorrido o 

prazo sem as providências, certifique-se e façam os autos conclusos. 4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de novembro de 2018. PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000649-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROCHA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000649-82.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 13.225,53; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

se manifeste acerca da Contestação de ID 16602150, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000648-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

POLLYANA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

TANIA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIADO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000648-97.2018.8.11.0050. REQUERENTE: POLLYANA MACEDO PRADE, 
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TANIA MACEDO PRADE, PAULA MACEDO PRADE INVENTARIADO: 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Defiro o benefício da justiça gratuita. 2. Nomeio inventariante 

a requerente POLLYANA MACEDO PRADE, que prestará compromisso em 

05 (cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões 

negativas de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal. 

3. Após, cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a 

Fazenda Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art.634, CPC), manifestando-se expressamente. 4. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as 

partes em 15 dias (art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo e digam, 

em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC). 6. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de setembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000681-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000681-87.2018.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de novembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3184 Nr: 719-49.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR AZILIERO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 3184

DESPACHO

Vistos.

1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o 

regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 2368-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, TIAGO STURM DA ROCHA - OAB:22.381-B

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 60 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 06/12/2018 ÀS 08H00MIN

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83585 Nr: 2907-53.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ELIELSON PERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 01 de outubro de 2018, às 14h31min.

Autos n°: 83585

PRESENTES: O Juiz de Direito, o membro do Ministério Público e a 

Advogada.

AUSENTES: O réu e as testemunhas Gerson Evangelista Machado e 

Rayane Camila de Souza de Oliveira.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. O MPE requer vista dos autos para informar 

o endereço da testemunha Rayane Camila de Souza de Oliveira.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte: “VISTOS 

ETC..... Expeça-se carta precatória para a Comarca de Espigão do 

Oeste/RO para interrogatório do réu e para intimá-lo da audiência 

designada. Redesigno a audiência para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

13h30min, para oitiva das testemunhas Gerson Evangelista Machado e 

Rayane Camila de Souza de Oliveira. Abra-se vista ao MPE para informar o 

endereço da testemunha Rayane Camila de Souza de Oliveira. Intime-se. 

Requisite-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário” 

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

Marinalva Ramos Rodrigues

Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81713 Nr: 1772-06.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ MOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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1. Defiro o pedido de citação do réu, devendo ser citado e intimado para 

comparecer à audiência de conciliação. Indefiro o pedido de apensamento 

dos presentes autos com a ação sob o Código n. 73445, haja vista que 

são independentes e cada um deve tramitar de forma autônoma, cabendo 

a parte autora instruir os presentes autos com cópia integral daquele feito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21 de janeiro de 2019, 

às 13h45min, a se realizar no CEJUSC.

3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67530 Nr: 1492-06.2014.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBM, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Trata-se de Execução de alimentos movida por Júlia Eduarda Bassani 

Marchi em face de José Osmar Marchi.

2. Compulsando os autos verifico que a sentença de fls.95/96 extingui o 

feito, haja vista que o débito destes autos foi pago, cabendo a parte 

autora ingressar com nova execução em virtude de débitos posteriores.

3. A Secretaria da 1ª Vara desta Comarca trasladou a petição de fls. 

82/94 de acordo com a determinação na referida sentença, conforme 

certidão de fl. 112.

4. Ante o exposto, determino o arquivamento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para que no prazo legal, impugne a 

contestação apresentada nos autos em fls.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81350 Nr: 1558-15.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAURI DA ROCHA, ELIANE MOSCON DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ GOTARDI - 

OAB:7959/PR

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65933 Nr: 50-05.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI MAZOCHIN FAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64403 Nr: 2429-50.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222 Nr: 104-93.1999.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ENDRICE CATARINO, REGINA CELIA 

CATARINO, ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO, MARIA 

APARECIDA CATARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LOUREIRO DE MACEDO, MAFALDA 

MACHADO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3546-B, CLAUDIO 

HEDNEY ROCHA - OAB:MT 6.066, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK 

- OAB:OAB/MT 6069, MARIUSA ENDRISI - OAB:10.736/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2.420-B MT, SERGIO 
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DONIZETI NUNES - OAB:2420/B, WINSTON LUCENA DE RAMALHO - 

OAB:7435/PB

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2937-25.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através do procurador 

constituído nos autos, para que no prazo de 05 dias, se manifeste nos 

autos, face o retorno do Aviso de Recebimento negativo, dando 

prosseguimento ao feito e/ou requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72142 Nr: 460-29.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA METALFRIZ LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGÉLICA GRÉGIOS - 

OAB:212349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através do procurador 

constituído nos autos, para que no prazo de 05 dias, se manifeste nos 

autos, face o retorno do Aviso de Recebimento negativo, dando 

prosseguimento ao feito e/ou requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70691 Nr: 3740-42.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & MARKUS LTDA ME, NOELI ELSA 

MARKUS, ERNO MILTON MARKUS

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através do procurador 

constituído nos autos, para que no prazo de 05 dias, se manifeste nos 

autos, face o retorno do Aviso de Recebimento negativo, dando 

prosseguimento ao feito e/ou requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 299-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através do procurador 

constituído nos autos, para que no prazo de 05 dias, se manifeste nos 

autos, face o retorno do Aviso de Recebimento negativo, dando 

prosseguimento ao feito e/ou requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 3985-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDINEI VALENTIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, SIDINEI VALENTIM RIBEIRO, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96017 Nr: 61-92.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

DANTAS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 681-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GUALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, DOMINGOS GUALBERTO DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97914 Nr: 1119-33.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26761 Nr: 183-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVERIA 

GALLEGO - OAB:OAB/MT 10.755, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 84121 Nr: 3235-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. B. DE MORAES JUNIOR & CIA LTDA., ADALBERTO 

BENEDITO DE MORAES JÚNIOR, LEILA ELIZABETE TIBES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, RAFAEL ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:16.353/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - OAB:16353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

1. As partes qualificadas nos autos postulam a homologação de acordo 

nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88339 Nr: 845-06.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO MARIA 

LUCIA NUNES DE SOUZA devidamente qualificada nos autos.Outrossim, 

proceda-se a incineração da droga apreendida (fl. 07), conforme 

determina o art. 32 da Lei de Drogas.Não havendo comprovação de que o 

dinheiro e demais bens apreendidos sejam provenientes da venda de 

drogas, aqueles devem ser restituídas à acusada.Transitada em julgado 

esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113607 Nr: 4164-13.2016.811.0051

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias, Sônia Maria Kai Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Cesar Soutes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4164-13.2016.811.0051 (Código 113607).

Retificação de Registro de Imóvel

Vistos etc.

Trata-se de retificação de registro de matrícula de imóvel, na modalidade 

de Georreferenciamento, com certificação expedida pelo Incra, 

envolvendo a matrícula 2.349, do Registro de Imóveis desta Comarca.

 Os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, no intuito de se realização sessões de 

mediação, para viabilizar a solução consensual do conflito.

Conforme se depreende dos autos as partes firmaram acordo em sessão 

de mediação (ref. 27)

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes, e tendo elas firmado 

acordo de livre e espontânea vontade, o caso é o de homologação do 

avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes na sessão de mediação 

colacionada na ref. 27, e DECLARO, por consequência, EXTINTO o 

processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do 
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NCPC.

Sem custas e honorários.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 07 de novembro de 2018.

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Sentença

Processo nº 1320-95.2013.811.0051 (código 76361).

Investigação de paternidade

Vistos etc.

Trata-se de averiguação de paternidade oficiosa iniciada pelo 

comparecimento da Senhora Patrícia Pereira Granzoto, genitora de Thalia 

Pereira Granzoto, decorrente do Projeto Pai Presente.

Desde a instauração do feito até a presente data o suposto pai, Senhor 

Joel Cardoso não foi localizado para adoção dos procedimentos afetos à 

verificação da paternidade a ele atribuída.

 Os autos foram impulsionados para intimação da genitora, a fim de que ela 

informasse a esse juízo o endereço do suposto pai, no entanto, deixou de 

comparecer a este juízo, conforme certidão de fls. 22.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela desnecessidade 

de intervenção do órgão ministerial, haja vista o implemento da maioridade 

de Thalia Pereira Granzoto.

 Os autos vieram-se conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, constata-se que o procedimento foi instaurado diante da 

notícia de que a então adolescente fora registrada apenas em nome da 

genitora, abrindo, a partir daí oportunidade para a manifestação do 

suposto pai.

Ocorre que, no caso dos autos, não se logrou êxito na localização do 

suposto pai, para que fosse colhida manifestação dele sobre a 

paternidade que lhe é atribuída.

 Ressalta que uma das condições para a propositura de ação é o 

interesse de agir da parte, ou seja, a necessidade de obter, por meio do 

processo, a proteção jurisdicional do Estado, consoante o disposto no 

artigo 17 do Código de Processo Civil.

De outro norte, imperioso consignar que a Ação de Reconhecimento de 

Paternidade é imprescritível, porém, para seu prosseguimento se requer 

dados mínimos, como o endereço do suposto pai, e inexiste no caderno 

processual informação suficiente a ensejar o tramitação regular deste 

feito.

Nesse panorama, registra-se que o art. 493 do NCPC dispõe:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá 

ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a decisão.

Logo, resta evidente a ausência do interesse de agir, consubstanciado na 

utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Por oportuno, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina:

 A primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde 

com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a 

mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge 

da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse 

substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se 

a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, 

para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos 

órgãos jurisdicionais". (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral 

do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento 

comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 

de Janeiro: Forense, 2015, p. 179). (destaquei).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e formalidade de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 23 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001979-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAELDA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF OAB - MT24917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2019, 

às 14:30 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10546 Nr: 98-73.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Pinto Figueiredo Lucas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no 

prazo de 10 (dez) dias, ratificar ou retificar o pedido de cumprimento de 

sentença protocolado às fls. 209/212, em razão do provimento parcial do 

recurso dos embargos à execução anteriormente apensos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70196 Nr: 3076-13.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Camargo Miyasak

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6472 Nr: 826-85.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BENEDITO DE ALMEIDA

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

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

justiça de fls.153/155, requerendo o que entender de direito, no prazo de 
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(05) cinco dias. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000672-59.2017.8.11.0051 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 §2º, do CPC, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

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

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde - MT, 

26 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010499-48.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FARIAS DOS REIS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora, para, no prazo legal indicar os dados bancários para 

liberação do valor remanescente. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHON CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26642 Nr: 510-60.2011.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR SILVA MARTINS, Rg: 

2493027-0, Filiação: José Martins Neto da Silva e Adagilsa Neto da Silva, 

data de nascimento: 16/10/1969, brasileiro(a), natural de Carlos 

Chagas-MG, convivente, lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de denúncia em desfavor de Ademir Silva 

Martins, porque em 27/01/2011, por volta das 09:30, na Casa dos 

Parafusos, nesta urbe teria subtraído para si uma motosserra STIHL 

MS/460, juntamente com PAULO BATISTA DOS SANTOS.Processo com 

trâmite regular, com manifestação de ambas as partes pela absolvição por 

insuficiência de provas.É o relato. DECIDO.Com efeito, ao analisar as 

provas, verifica-se que não se pode estabelecer o vinculo de ADEMIR ao 

fato apurado, desta forma imperiosa a sua absolvição por insuficiência de 

provas, como bem alinhavado pelas partes, em especial os depoimentos 

transcritos pelo Parquet de fls. 154/156.Isto posto, julgo improcedente a 

denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP para absolver 

ADEMIR SILVA MARTINS, qualificado nos autos, das imputações que lhe 

feitas na denúcia.PRIC. Após, arquive-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 13 de novembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. C. (EXEQUENTE)

V. M. D. O. (EXEQUENTE)

V. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000282-24.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA COTTICA, VALESKA DE 

OLIVEIRA COTTICA, VERUSKA MACHADO DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

SEVERINO JOSE COTTICA Vistos e etc... Ao credor para manifestação no 

prazo legal. Canarana, 26 de novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000474-54.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (REQUERIDO)
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Certifico que em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão, 

compareci ao endereço indicado no dia 13/11/2018 às 15h, e ali estando 

não foi Possivel Proceder a Apreensão do bem descrito no mandado, não 

localizei-o, sendo informado pelo pai do devedor, Arcenildo, que não 

possuem mais o bem indicado, informando o endereço atual de devedor 

Jonas Alberto Sonza, sito: Av. Tancredo de Almeida Neves, 688, Bairro 

Jardim Petrópolis, Cuiabá MT, CEP 78070-122. Devolvo o presente a 

secretaria para as providencias. Canarana MT, 13 de novembro de 2018 

Luis Elemar Pfeifer Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000507-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO (REQUERIDO)

AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO (REQUERIDO)

ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI (REQUERIDO)

DARIO JOSE MICHARKI (REQUERIDO)

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que Não foi possível dar cumprimento ao Mandado de Avaliação, 

visto que, o referido Bem mencionado na Matrícula pertence à Comarca de 

Querência/MT, e que a parte autora apresente uma matricula atualizada. 

Diante do exposto devolvo o Mandado à secretaria.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

JOSÉ EVERALDO BARBIERO, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco 

dos Santos, CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Camila R. R. Padilha - OAB:18109, Edson 

Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael Fleury de Campos Curado - 

OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, FABIO 

ROBERTO UCKER - OAB:13315, josé henrique - OAB:, José Henrique 

Xavier Alves - OAB:22.120/GO, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 1.682/1.683, suspendo, por hora, o acordo 

homologado às fls. 1.681/verso e oportunizo o contraditório ao atual 

advogado da parte autora para que se manifeste sobre ele, com prazo de 

15 dias.

Aconselho a ambos os causídicos tentativa de composição da lide 

incidental.

Às providências. Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI STULP (REQUERENTE)

MAYKE STULP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000100-38.2018.8.11.0029 Visto. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. A matéria de fato controvertida nos 

autos foi exaustivamente demonstrada, sendo percorridos todos os atos 

processuais, culminando com a realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de reclamação 

proposta por MAYKE STULP e LEONI STULP em desfavor de DAVID SILVA 

OLIVEIRA, com pedido de indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais, em virtude de a parte Requerida ter 

provocado acidente de trânsito com danos materiais e ocasionado lesões 

físicas na 2ª Requerente. É a hipótese de responsabilidade extracontratual 

subjetiva, em que haverá obrigação de indenizar quando verificado a 

prática do ato ilícito e causa do dano a outrem (artigos 186 de 927 do 

Código Civil). “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” É 

cediço que a parte Requerida teve culpa no acidente ocorrido, uma vez 

que bateu na traseira do veículo da 1ª parte Requerente (Chevrolet Cruze) 

no momento em que estava passando por uma lombada. A sua culpa 

advém também pelo fato de que o réu após bater na traseira do veículo, 

em ato contínuo, engatou a marcha ré no seu veículo (FIAT/STRADA), de 

forma negligente, sem observar a motocicleta da 2ª parte Autora (genitora 

da 1ª parte Requerente) que encontra-se atrás, causando novo 

abalroamento e evadindo-se do local sem prestar nenhum socorro à 

vítima. Conforme Termo de Declarações juntado aos autos houve ofensa à 

integridade corporal da 2ª parte Requerente, conforme mapa topográfico 

de lesões. Assim, ainda que a parte Ré tenha trazido aos autos tese 

defensiva diversa, sustentando que não deu causa ao acidente, esta não 

merece acolhida. Desta forma, imperioso assumir a presunção de culpa 

daquele que bateu na traseira, em face da previsão contida no art. 29, III, 

do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que “o condutor deverá 

guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais 

veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no 

momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo 

e as condições climáticas”. E, ainda no momento em que o 

condutor/Requerido manobrou em marcha ré sem cautela, por certo deixou 

de bem observar as regras de trânsito. O art. 186 do Código Civil traz os 

pressupostos ou elementos da responsabilidade Aquiliana. Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 - Grifo 

nosso). Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por 

segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou extra patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever de reparar. No caso em tela, a ação ilícita praticada pela 

parte Requerida está comprovada, mormente produção de provas em 

audiência. Todos os relatos colhidos em depoimentos em Audiência de 

Instrução e Julgamento demonstram que a parte Requerida estava 

trafegando em via pública e ocasionou os acidentes. De outra banda, 

somente a parte Requerida alega de maneira unilateral que o condutor do 
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Chevrolet foi o responsável pelo acidente. Ainda sobre o depoimento 

pessoal da parte Ré, este confessou que não viu a moto quando engatou 

a marcha ré, o que demonstra sua negligência. As demais testemunhas 

confirmaram que o impacto foi causado pelo condutor do veículo da parte 

Requerida, sendo que foram os fatos confirmados pela testemunha 

(Matteus) que estava dentro do carro (Chevrolet) no momento em que o 

veículo foi abalroado, bem como pelo depoimento da outra testemunha 

(João Bruno) que estava no lado da pista no momento do sinistro. Ainda, 

consta nos autos o depoimento pessoal da Autora Leoni que confirmando 

que foi jogada ao chão com o impacto e sentiu muita dor e angústia no 

momento da queda. Logo, comprovada a ação e culpa do agente, no caso 

a parte Requerida, bem como o nexo de causalidade com o dano 

vivenciado pelas partes Requerentes, impõe-se o dever de indenização e 

compensação. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE 

QUE COLIDE NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA FRENTE. PROVA A 

REFORÇAR TAL PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONDUTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. 1. Tendo o condutor do automóvel 

do réu, pela velocidade que desenvolvia, não conseguido frear e 

tampouco desviar do automóvel da autora que estava aguardando parado 

no meio da pista para realizar a manobra de conversão à esquerda, 

colidindo na parte traseira do veículo da demandante, por certo que agiu 

com culpa exclusiva ao evento danoso. Situação em... (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003592813 RS , Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 24/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012). RECURSO INOMINADO. 

ACIDENTE DE TrÂNSITO. Ação de indenização por danos morais e 

materiais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Colisão em 

estacionamento. Abalroamento ocorrido no momento em que o condutor 

réu saía da vaga. Marcha ré. Manobra que exige cautela redobrada. Fluxo 

de veículos não observado. Desatenção. Prova de vídeo esclarecedora. 

Condutor e proprietário são solidariamente responsáveis. Sentença 

mantida. Recurso improvido. 1ª Turma Recursal Cível, ri nº71007275100, 

comarca de porto alegre. Dos Danos Materiais No que tange aos danos 

materiais, tenho que as partes Requerentes demonstraram por meio de 

documentos os danos suportados, diante de que é cabível a reparação do 

valor pago pela franquia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e no 

que se refere ao conserto da motocicleta o valor de R$ 860,00 (oitocentos 

e sessenta reais). Num consectário lógico o pedido contraposto 

apresentado pela parte Requerida segue improcedente. Dos Danos 

Imateriais Cuidando-se de acidente de veículos, cem lesões corporais, o 

entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que se 

configura os danos morais, porquanto há violação a atributos da 

personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição 

Federal. Os fatos ocorridos ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que as partes autoras tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de: 1) condenar a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR 

às partes Autoras, a título de dano material, o valor de R$ 2.760,00 (dois 

mil, setecentos e sessenta reais), corrigido monetariamente, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

evento danoso/prejuízo. 2) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

às partes Autoras, a título de dano moral, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciado 54 

da Súmula do STJ - Responsabilidade Extracontratual). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 21 de novembro 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da devolução da carta precatória constante no ID do documento: 

16674931, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento dos autos. Canarana-MT, 26 de novembro de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-18.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N° 1000166-18.2018.8.11.0029 Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. 

Revelia O pedido se acha devidamente instruído. A parte Reclamada foi 

devidamente citada e intimada para comparecimento à sessão de 

conciliação e manteve-se inerte, tendo ademais, deixado de ofertar 

contestação, razão pela qual sua revelia está plenamente caracterizada; 

devendo ser aplicada a regra do art. 319 do CPC e artigo 20 da Lei 

9.099/95. A revelia não leva a condução automática da procedência dos 

pedidos da ação, mas, eleva a versão factual trazida pela Reclamante a 

foros de verdade formal ou processual e, principalmente, pelos 

documentos juntados. Mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação. 

Ainda que estando evidente tratar-se de relação de consumo, é 

despicienda a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, sendo 

suficiente a solução da demanda a sua distribuição como prevista no 

artigo 373 do CPC, pela qual incumbe à Reclamante provar o fato 

constitutivo de seu direito. Narra à parte Autora que ao tentar efetuar 

compras no comércio local foi surpreendida com a notícia que seu nome 

havia sido inserido no cadastro de proteção ao crédito, ao averiguar a 

procedência das inscrições chegou à parte Ré. Concomitantemente foi 

surpreendida por ação de cobrança proposta pela parte Ré em seu 

desfavor na Comarca de Primavera do Leste – MT 

(1001297-04.2018.8.11.0037). Da análise dos autos, verifica-se no Termo 

de Audiência de Conciliação que o Sr. Antônio Aguiar Corrêa da Silva, foi 

indevidamente cobrado, ainda que já estivesse efetuado o pagamento, 

inclusive com antecedência a data do vencimento. Diante desse quadro a 

Reclamante (ora Ré), desistiu da ação, sendo o processo extinto sem 

resolução de mérito, conforme documento 1370533 6, o que foi 

devidamente homologado pelo juiz de direito da Comarca de Primavera do 

Leste – MT. Pois bem. In casu, restou incontroverso que a parte 

Reclamante foi indevidamente cobrada e inscrita em órgãos de restrição 

ao crédito em 31/05/2016, portanto perdurou a negativação por mais de 02 

(dois) anos, ainda que referente a débito já adimplido. Nesse contexto, é 
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certo que a parte Autora se desincumbiu de seu ônus probatório, a que 

lhe compete o artigo 373, I do NCPC. Têm-se como abusiva e ilegal a 

conduta da empresa Reclamada. Aliás, foi o consumidor surpreendido com 

processo por dívida já paga e negativado indevidamente, restando clara a 

má prestação dos serviços, o que atingiu direito de personalidade da 

Reclamante, especificamente a honra objetiva da pessoa, o que por certo, 

gerou repercussão social negativa, como a impossibilidade de negociar 

livremente, além de evidente afronta a honra subjetiva. Ademais a 

cobrança/inscrição em nenhum momento foi devida, pois a dívida foi 

pontualmente adimplida. Destarte, a responsabilidade da Reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

No que tange aos danos materiais, vige a regra de que o dano material 

passível de indenização é unicamente aquele devidamente comprovado. E, 

nesse sentido somente restou demonstrada a pertinência ao pedido de 

dano material com o pagamento de combustível e alimentação na mesma 

data da audiência na Comarca de Primavera (21/05/18), no valor R$ 

347,72 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), que 

deve ser restituído à parte Reclamante. A situação causou angústia e 

sofrimento à parte Autora, afetando o seu bem-estar psicológico, de modo 

que o dano moral afigura-se in re ipsa. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço efetivado pela Reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - PAGAMENTO 

NÃO CONTABILIZADO - COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA - ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO. A cobrança de dívida já quitada configura ato 

ilícito e viola o princípio da boa-fé objetiva (artigo 4º, inciso III do CDC). No 

presente caso, a dívida que ensejou o restritivo de crédito (parcela 

vencida em 05.09.2011) encontra-se devidamente paga, como se observa 

com o documento juntado na mov. 1 (mov. 1.2). Como salientado na 

sentença atacada: "Do cotejo das provas produzidas no feito limitadas 

pela exordial e contestação, têm-se abusiva e ilegal a conduta da empresa 

promovida que inclui o nome da parte promovente em cadastro de órgãos 

de proteção ao crédito após o pagamento das parcelas de financiamento, 

que, a seu turno, estava sendo regularmente cumprido". INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL IN RE IPSA. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP) VALOR FIXADO EM MONTANTE QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM 

MANTIDO. Na fixação do montante da condenação a título de reparação 

pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Como preconiza a 

jurisprudência do STF: "o valor da indenização há de ser eficaz, vale 

dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a 

capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força 

desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível 

ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua 

sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de 

satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, 

como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam 

critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do 

dano à pessoa" (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 

28.11.2006). Assim, deve ser mantido o valor da indenização arbitrada em 

R$ 5.000,00, visto que atende a esses critérios, bem como aos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

Cuiabá, 25 de novembro de 2014. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

nº 0035062-38.2011.8.11.0001, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 27.11.2014. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Infere-se dos autos que a parte Reclamada 

já retirou nome da Reclamante dos órgãos de restrição ao crédito. Ante o 

exposto, resolvo o mérito, com amparo no artigo 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do Reclamante, para: - 

condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), pelos danos morais sofridos pelo Reclamante, acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial INPC – Lei nº 6.899/81, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; - condenar a Ré a pagar a parte 

Autora a título de dano material, o valor de R$ 347,72 (trezentos e 

quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

PREJUÍZO. Após o trânsito em julgado, a Reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, § 1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 12 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000222-51.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de conciliação designada e não 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. Assim, tendo em vista a ausência da 

parte Requerente, quando da realização da Audiência, mesmo intimada 

para a realização desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira 
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da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que 

surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 

01 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000044-05.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 8.347,20 (oito mil, 

trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Estado de 

Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de Processo Civil, 

para realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta 

do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação do 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. 

Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 07 novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000043-20.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 5.843,04 (cinco mil, 

oitocentos e quarenta e três reais e quatro centavos). Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 01 novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-18.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL NERI PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000263-18.2018.8.11.0029 Dispensado o relatório em face do 

art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento – rito da Lei nº 9.099/1995 – em que a parte Autora requer a 

repetição de indébito cumulada com pedido de compensação por dano 

imateriais suportados por suposta falha na prestação de serviços 

prestados pelos Banco Réus. Conforme Acordo apresentado por Banco 

Do Brasil S.A. e a parte Autora, ambas transigiram em vistas a solução da 

demanda existente. Sendo disponíveis os direitos disputados, defiro o 

pedido de homologação do acordo e extinção dos autos, diante de 

demonstração do cumprimento do avençado, através de pagamento, 

razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto 

por sentença o processo, eis que o débito que dava causa à obrigação foi 

satisfeito. Outrossim, existindo duplicidade de réus, considera-se o 

comportamento processual da parte Autora, ao deixar de comparecer à 

Audiência de Instrução e Julgamento, a revelação de que ficou plenamente 

satisfeita com os pedidos objeto destes autos, não havendo mais o que 

reclamar. Partindo de tais premissas, resolvo o mérito do processo, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, letras “a” e “c” e nos artigos 924, II e 925 do 

Novo Código de Processo Civil para homologar por sentença o acordo 

entabulado e julgar extinto o processo. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 05 de novembro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010267-63.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALEXANDRE MACIEL DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010267-63.2016.8.11.0029 Visto. Inicialmente cumpre 

esclarecer que para balizar o direito da demanda, deve o juiz se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/1995. “Art. 5º - O Juiz dirigirá 

o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. ” “Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. ” Em que pese tratar os autos de cumprimento 

de sentença foram protocolizados em autos separados do processo 

originário (8010015-60.2016.8.11.0029). In casu, diante de despacho 

inicial, citada a parte executada (embargante) parte para pagar o débito 

constante na inicial, no prazo de 3 (três) dias, assim procedeu a 

“Efetivação De Depósito Judicial em Garantia”, no valor de R$ 15.200,00 

(quinze mil e duzentos reais), em 07/04/2017. O exequente (embargado) 

ple i te ia a execução de astreintes f ixada nos autos 

8010015-60.2016.8.11.0029 objetivando receber a quantia acima indicada 

sob a alegação de o réu (naqueles autos) não cumpriu a obrigação nos 

termos da ordem judicial determinada em liminar e confirmada em 

sentença, para retirada do nome e CPF dos órgãos de restrição ao crédito. 

De fato, naqueles autos, verifico que houve demora de 76 (setenta e seis) 
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dias no cumprimento da liminar deferida, diante de que pleiteia a parte 

exequente a condenação no valor total da multa cominatória. Porém, 

merece guarida o pedido da parte executada (embargante) de redução de 

multa, por se mostrar excessiva e desproporcional. Com efeito, a função 

das astreintes é vencer a obstinação do descumprimento da obrigação de 

fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, e 

não de transmudar-se em fonte de enriquecimento. No caso em exame, 

tem-se que o valor da multa está excessivo, restando claro que não mais 

possui a finalidade de compelir a parte a agir como determinado, passando 

a ter caráter de enriquecimento injustificado da parte credora, sendo 

perfeitamente possível a limitação estabelecida no artigo 537, § 1°, inciso I 

do Código de Processo Civil. Descaracterizada a função principal pela qual 

foi determinada a astreinte, deve esta ser reduzida, inclusive em atenção 

ao princípio da razoabilidade. A título exemplificativo, transcrevo as 

seguintes ementas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO 

VALOR TOTAL EXECUTADO A TÍTULO DE ASTREINTES. 1. É firme a 

compreensão desta Corte Superior de Justiça de que a multa prevista no 

art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode 

ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi 

cominada. 2. Em situações excepcionais, como no presente caso, a 

jurisprudência desta Corte admite a redução da multa diária cominatória 

tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se 

evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes. 3. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 627474 RJ 2014/0308252-9, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2015) (negritei) 

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CARTA DE CITAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO RECUSADO. MULTA 

IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER FIXADA NA LIMINAR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. 

DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Determinação expressa para incidência das astreintes no caso de 

descumprimento da obrigação de fazer determinada na liminar. 

Revelando-se exacerbado o valor da multa diária, impõe-se sua redução, 

com base na razoabilidade, em observância à sua finalidade 

admoestatória (artigo 461, § 6º do CPC). Descaracterizada a função 

principal pela qual foi determinada a astreinte, deve ela ser reduzida, a fim 

de evitar o enriquecimento indevido do credor. Redução do quantum fixado 

a título de multa. Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível nº 0010575-42.2014.8.11.0019, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais/MT, Rel. Nelson Dorigatti. j. 25.08.2015, DJe 

25.08.2015). A par dessas premissas, com esteio no artigo 537, § 1º, 

inciso I do CPC, reputo razoável limitar a multa ao valor nominal de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), considerando suficiente pela injustificada 

demora do executado em cumprir a obrigação. Conforme acima indicado o 

valor depositado pelo Banco Executado é excedente a condenação 

nestes autos, portanto, deve o saldo remanescente ser devolvido. Isto 

posto, resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a parte executada a 

pagar ao exequente o valor nominal de R$ 5.0000 (cinco mil reais) a título 

de astreintes. Fica a Ré, desde já, ciente de que o não pagamento do valor 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, 

independentemente de nova intimação pessoal do devedor - Resp. nº 

940.274-MS, Relator para o Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha, 

julgado em 7/4/2010 pela Corte Especial do STJ, DJE em 31/05/2010 - 

Informativo STJ 429, além de passar a incidir a partir deste mesmo prazo, 

correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês. Expeçam-se os alvarás judiciais pertinentes em favor da parte 

exequente no valor nominal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o saldo 

remanescente em favor do Banco Executado, devendo as partes indicar 

os dados bancários para a respectiva vinculação. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 05 de novembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA CORREIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001189-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMASCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001189-14.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Verifica-se, da procuração 

apresentada nos autos, que a autora não é alfabetizada. Dessa forma, 

necessária se faz a apresentação de procuração por instrumento público, 

conforme entende a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ARROLAMENTO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO TERMO DE 

CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – ALEGADA POSSIBILIDADE DE 

OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – 

DESCABIMENTO – OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS – 

NECESSIDADE DE MANDATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – 

PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE PARTILHA E CESSÃO DE 

DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 

1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO AGRAVANTE PARA 

REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procuração 

firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, necessita ser firmada 

por meio de instrumento público, registrado em cartório competente. 

Trata-se de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Precedentes. Segundo a regra do artigo 1.793 do Código Civil, a 

cessão de direitos hereditários deve ocorrer por meio de escritura pública, 

mormente no caso em que a cessão tem por objeto duas áreas de terras 

rurais, contendo 200 e 91,32 hectares, não se tratando, portanto, de 

simples transação, mas de negócio jurídico que envolve bens imóveis e 

requer a observância de todas as formalidades necessárias. Razoável a 

concessão de um prazo de 30 (trinta) dias para providências no sentido 

de proceder à regularização da representação processual e a 

formalização da cessão de direitos por meio de escritura pública, tendo em 

vista se tratar de quatro herdeiros além da meeira.” [TJ/MT, Segunda 

Câmara Cível, AI 157786/2013, relatora Desembargadora Marilsen 

Andrade Addario, DJe 26/08/2014 – sem grifo no original] II. Dessa forma, 

intime-se a autora, por intermédio do advogado constituído nos autos, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos procuração firmada 

por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de novembro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001184-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEWLIZOMAR JADER REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001184-89.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando a inicial, 

observa-se que não fora juntado aos autos a guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco fora a 

referida guia vinculada aos autos. II. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova juntada e a vinculação da referida guia, conforme 

determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). III. Os documentos 

acostados ao feito não são hábeis à demonstração da regular constituição 

em mora da parte devedora, pois não há comprovação de que houve 

tentativa de entrega da carta de notificação do débito. Desta feita, deverá 

a parte autora, no prazo acima assinalado, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, acostando ao feito comprovante de notificação extrajudicial 

do débito da parte devedora ou outros documentos que evidenciem a sua 

regular constituição em mora nos termos do art. 2° do Decreto-Lei n° 

911/69. IV. Certifique-se eventual silêncio. V. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000887-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENEZIO AUGUSTO GAYVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca da certidão do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY COSTA MACIEL - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000550-93.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A em desfavor 

de WANDERLEY COSTA MACIEL – ME, pelos motivos narrados na inicial. 

Em 25.7.2018, foi determinada a emenda da inicial para adequação do 

valor da causa. No dia 27.8.2018, a parte autora pleiteou a desistência da 

ação. É o relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, 

observa-se que a parte requerida não apresentou contestação, o 

dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015) Dispositivo. Diante 

do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais já 

quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 90, caput, do 

CPC/2015. Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13675 Nr: 215-48.2005.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anizio Bruno Borges, Orivaldo 

Bruno Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plinio José de Siqueira Neto 

- OAB:10.405, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 31 de janeiro de 2019, às13hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95575 Nr: 3692-59.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonielly Soares Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FIGUEIREDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que fica devidamente INTIMADA a parte requerida/devedora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de cinco (05)dias, proceder ao recolhimento 

das custas processuais , no importe total de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), conforme condenação Ref. 43. Devendo 

recolher o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total, ou 

seja, R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos)a título de 

custas processuais remanescentes devida pelo requerido, que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br. Link .mt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82811 Nr: 2343-55.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Arlindo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922, Carolina Davaglio de Arruda - 

OAB:16.501 - B/MT, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Nathalia Monteiro - 

OAB:18.873/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184-A, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 31 de janeiro de 2019, às15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 
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da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74663 Nr: 2245-07.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Almeida França Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87321 Nr: 4421-22.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA IPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 3410-89.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:SP 248970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:SP89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O BANCO ITAUCARD S.A propôs a presente ação de Busca e Apreensão 

c/ Pedido Liminar em desfavor de LÉIA ALBONETE DE OLIVEIRA, pelos 

fundamentos expostos na inicial.

 Às fls. 122/127, as partes peticionaram informando a celebração de 

acordo e requerendo a sua homologação, bem como a suspensão do 

processo até a liquidação integral da dívida.

É breve o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que as partes transigiram quanto ao 

débito executado no presente feito.

Assim sendo, dispõe o artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil:

“Art. 487 – Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar: (...)

b) a transação”

 Pois bem, por vislumbrar que o acordo trazido ao feito aparentemente não 

apresenta qualquer contrariedade à lei, a homologação é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo acostado nos autos, cujas cláusulas e condições fazem 

parte integrante desta decisão (fls. 122/127), extinguindo-se o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 771, parágrafo único c/c 

artigo 487, III, “b”, ambos do CPC.

Custas e honorários nos termos do acordo.

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

 Homologo a desistência do prazo recursal.

 Após a intimação das partes, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81935 Nr: 1889-75.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PINHEIRO DA CUNHA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 691 do CPC, defiro a habilitação da herdeira Rita Pinheiro 

de Amorim.

Ainda, verifico que o pedido não se trata de segurado especial do INSS, 

haja vista que o de cujus era autônomo e contribuia de forma individual 

para a previdência, portanto, retifico a decisão saneadora para constar 

que se trata de segurado contribuinte individual.

Assim, designo audiência para o dia 9 de abril de 2019 às 13h30min.

 Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

 Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 4725-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSM, RdAM, ASM, JMdN, MPNSR, YBDSL, 

VHCTdM, JdLdA, HWNVP, DAN, LdSO, FDF, JCdAS, ALA, JMdN, DdDSM, 

JFDRP, MND, JDSM, PRdPC, MADS, ROFBDS, JGDS, AGFF, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de fls. 1.667, defiro-o, mediante procuração nos autos e 

senha que encontra-se em poder do Delegado de Polícia, servindo a 

presente decisão como ofício.

No que tange ao pedido de estudo formulado às fls. 1.673-1.675, a ré 

Kethelyn Silva de Souza comprovou com atestado de escolaridade que 

está frequentando aulas na cidade de Cuiabá-MT, três vezes por semana, 

portanto, DEFIRO o pedido, mediante apresentação mensal de 

comprovação de frequência escolar, devendo a mesma recolher-se em 

sua residência às 19h, sob pena de ser-lhe decretada a prisão preventiva, 

diante do descumprimento das cautelares fixadas.

Aguarde-se a apresentação das defesas pelos réus.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74468 Nr: 2166-28.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene da Silva Nascimento

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21.554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18.760, Marielle Da Silva 

Fernandes - OAB:19.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Converto o julgamento em diligência para que seja realizada 
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perícia médica na autora, haja vista que é imprescindível para se aferir a 

sua (in)capacidade laboral.Portanto, NOMEIO como perito médico o Dr. 

João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. Para a realização das perícias, observem-se as 

seguintes determinações:I- Intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicarem assistente(s) e apresentar(em) quesitos médicos, 

caso ainda não o tenham feito (CPC, art. 421, § 1º I e II).II- Apresentados 

os quesitos ou decorrido o prazo para tal finalidade, intime-se o médico 

nomeado para proceder ao laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá a 

Secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia 

médica nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito médico nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu representante 

legal ser advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

deficiência/moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).III- Advirta-se o 

perito nomeado de que deverão responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e de que deverá fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização da perícia.IV- Aportando o laudo ao feito, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias.V- Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, da Resolução 

n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já FIXO em R$ 500,00 

(quinhentos reais) os honorários periciais devidos ao perito médico, que 

serão arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo que 

tramita sob o pálio da justiça gratuita, no âmbito da jurisdição federal 

delegada. O pagamento do perito médico deverá ser solicitado ao...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74917 Nr: 2373-27.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Pereira Domingos da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes 

- OAB:18.329, José Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - 

OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Converto o julgamento em diligência para que seja realizada 

perícia médica na autora, haja vista que é imprescindível para se aferir a 

sua (in)capacidade laboral.Portanto, NOMEIO como perito médico o Dr. 

João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. Para a realização das perícias, observem-se as 

seguintes determinações:I- Intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicarem assistente(s) e apresentar(em) quesitos médicos, 

caso ainda não o tenham feito (CPC, art. 421, § 1º I e II).II- Apresentados 

os quesitos ou decorrido o prazo para tal finalidade, intime-se o médico 

nomeado para proceder ao laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá a 

Secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia 

médica nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito médico nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu representante 

legal ser advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

deficiência/moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).III- Advirta-se o 

perito nomeado de que deverão responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e de que deverá fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização da perícia.IV- Aportando o laudo ao feito, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias.V- Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, da Resolução 

n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já FIXO em R$ 500,00 

(quinhentos reais) os honorários periciais devidos ao perito médico, que 

serão arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo que 

tramita sob o pálio da justiça gratuita, no âmbito da jurisdição federal 

delegada. O pagamento do perito médico deverá ser solicitado ao Diretor 

do Foro da ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110441 Nr: 4182-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Rondon da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una para 

o dia 7/01/2019 às 13h30.

 Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001147-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MARTINS DO BONDESPACHO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001147-62.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Ante o declínio da competência 

do juízo do Juizado Especial Federal, da Seção Judiciária de Cuiabá, 

ratifico os atos processuais ali praticados, com fundamento no artigo 64, § 

4º, do Código de Processo Civil, inclusive a perícia médica ali realizada. 

Assim, considerando que a autarquia demandada na petição de 30.7.2018, 

apresentou tão somente preliminar de incompetência absoluta, cite-se a 

parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 

183, 335 e seguintes do CPC), devendo na oportunidade especificar as 

provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade. Contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, 

apresentar as provas que pretendem produzir. Após, venham os 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001181-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ERGINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001181-37.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, contata-se que a 

parte autora não conseguiu demonstrar, neste juízo perfunctório, que a 

sua falecida esposa, quando de seu falecimento (leia-se, no ano de 1993) 

era segurada especial da Previdência Social, tampouco demonstra que, na 

data do falecimento, mantinham eles relação conjugal, o que obsta o 
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deferimento do pedido liminar. Desta feita, INDEFIRO o pedido de 

concessão de tutela de urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de perícias 

assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico. Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 

e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o caso, seus 

quesitos e/ou assistente técnico. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 22 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001139-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR DO ROZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001139-85.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, contata-se que a 

parte autora não conseguiu demonstrar, prima facie, a probabilidade de 

seu direito, pois, in casu, infere-se imprescindível a realização de perícia 

médica para aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) 

decorrente(s). De outra feita, em relação à qualidade de segurado e 

carência, é imprescindível que a prova testemunhal corrobore a 

documentação existente nos autos no sentido de demonstrar o implemento 

de tais requisitos. Desta feita, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela 

de urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), devendo na 

oportunidade especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade. Em sendo o caso de perícias assistencial ou médica, 

deverá apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente 

técnico. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de 

igual modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

De outro lado, realizadas as determinações anteriores, determino, desde 

já, a realização de perícia médica na parte autora para aferição da alegada 

incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João 

Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações: a) deverá a secretaria deste Juízo designar 

data e hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da 

Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, a 

parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) 

Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que indica como 

seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de 

Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o pagamento dos peritos 

médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001180-52.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, contata-se que a 

parte autora não conseguiu demonstrar, prima facie, a probabilidade de 

seu direito, pois é imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s), já 

que os documentos apresentados na inicial não demonstram, de forma 

satisfatória, a alegada incapacidade. Desta feita, INDEFIRO o pedido de 

concessão de tutela de urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de perícias 

assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico. Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 

e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o caso, seus 

quesitos e/ou assistente técnico. De outro lado, realizadas as 

determinações anteriores, determino, desde já, a realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 
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suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos da parte 

autora e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, 

da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o pagamento dos peritos 

médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001087-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA (AUTOR(A))

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI (AUTOR(A))

UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI (AUTOR(A))

RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES OAB - PR88359 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BET GONCALVES OAB - PR41565 (ADVOGADO(A))

FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES OAB - PR60579 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA GONCALVES OAB - PR25174 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO OAB - PR56648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN (RÉU)

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (RÉU)

DIRCEU PINHATTI MENDES (RÉU)

ANDRE MARASCHIN (RÉU)

AMANDA RASQUERI MENDES (RÉU)

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1001087-89.2018.811.0024 Vistos, etc. Analisando a inicial, observa-se 

que os autores alegam a existência de conexão da presente demanda 

com ação de n° 1001033-26.2018.8.11.0024, em trâmite perante a 

Segunda Vara desta Comarca, na qual objetivam a adjudicação do bem 

imóvel cuja posse é discutida na presente ação. Assim, a considerar que 

aquela demanda é anterior a esta, uma vez ter sido distribuída em 

17.10.2018, aquele juízo se tornou prevento, ante a regra do art. 59 do 

Código de Processo Civil, conforme entende a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AÇÕES 

CONEXAS - REUNIÃO DOS PROCESSOS - REMESSA PARA O JUÍZO 

PREVENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - ART. 105 DO CPC - 

IMPOSIÇÃO LEGAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1 - Existindo entre as 

partes outra ação conexa, e ensejando tal fato a reunião dos processos 

para julgamento simultâneo, de forma a se evitar decisões conflitantes, 

deve a ação ajuizada posteriormente ser remetida ao Juízo perante o qual 

tramita essa outra ação, ajuizada anteriormente, que se encontra 

prevento. 2 - Conquanto o artigo 105 do CPC mencione que o juiz "pode" 

ordenar a reunião das ações, não se trata tal providência de uma 

faculdade do magistrado, mas, sim, de uma imposição legal, por constituir 

matéria de ordem pública (art. 301, VII e § 4º do CPC), não sujeita à 

preclusão, de modo que pode ser conhecida a qualquer tempo e em 

qualquer grau de jurisdição.” (TJMG, Décima Terceira Câmara Cível, AC 

10702073448681001 MG, relator Desembargador José de Carvalho 

Barbosa, julgamento em 10.7.2014 – sem grifo no original) Dessa maneira, 

de modo a evitar decisões conflitantes, reconheço, nos termos dos arts. 

55, caput, 59 e 286, I, do Código de Processo Civil, a conexão entre as 

demandas. Portanto, remetam-se os autos ao juízo da Segunda Vara 

desta Comarca, a quem caberá processar e julgar o presente feito, o que 

faço para declinar do processamento desta demanda em favor daquele 

juízo, devendo o presente feito ser apensado ao de n° 

1001033-26.2018.8.11.0024. Intime-se. Transitada em julgada esta 

decisão, proceda-se a redistribuição conforme indicado no dispositivo. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001158-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001158-91.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de execução 

ajuizada por QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sendo atribuído à causa o valor de R$ 

6.275,57 (seis mil duzentos e setenta e cinco reais cinquenta e sete 

centavos). A ação foi distribuída perante a justiça comum desta Comarca, 

recaindo, após distribuição, sobre a competência deste Juízo. É o relatório. 

DECIDO. A Resolução n° 04/2014-TP, aprovada pelo Tribunal Pleno do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, publicada em 31.03.2014, 

instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública em todas as Comarcas 

do Estado, dispondo que: “Art. 1°. As causas referentes à Lei Federal n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis utilizando o 

sistema eletrônico nelas em funcionamento.” Neste contexto, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida pelo 

art. 2° da Lei n° 12.153/09, ‘in verbis’: “Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.” Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da 

causa, excetuadas as demandas expressamente previstas no §1°. Assim, 

o valor atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. CONCLUSÃO Diante 

do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 

12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da Primeira Vara desta Comarca para 

processamento desta ação, determinando a redistribuição desta demanda 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada 

dos Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias. Intime-se 

a parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILLE NASCIMENTO DA COSTA ALBERNAZ (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1001194-36.2018.8.11.0024 Vistos, etc. JOÃO GOMES DA COSTA ajuizou 

ação de exoneração de alimentos em desfavor de LUCIELLE NASCIMENTO 

DA COSTA, sob o fundamento de que a requerida, sua filha, atualmente é 

maior de idade, capaz de prover seu sustento, não necessitando da oferta 

de alimentos, por sua vez, seu filho, Hadialibas Nascimento da Costa, teria 

falecido em 1°.1.2011. Sustenta na inicial a necessidade de tutela 

provisória de urgência, de maneira a determinar a suspensão dos 

referidos alimentos, já que, em razão a sua idade avançada, tem 

necessitado de tais valores para seu sustento. É o breve relatório. Decido. 

Primeiramente, cabe esclarecer que a tutela de urgência em demanda que 

tem por finalidade a revisão ou exoneração do valor arbitrado a título de 

alimentos, é medida excepcional, sendo que sua concessão só se justifica 

se preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com 

efeito, analisando os autos, verifica-se que, de fato, em 28 de janeiro de 

1993, foi homologado acordo entre o autor e sua ex companheira, visando 

o pagamento de pensão alimentícia à requerida, sua filha, e a Hadjalibas 

Nascimento da Costa, também seu filho, no valor correspondente a 1/3 

(um terço) de seus vencimentos. Todavia, verifica-se, neste juízo 

preliminar, que o dever de prover os alimentos não subsiste, já que, 

conforme certidão de Hadjalibas Nascimento da Costa faleceu na data de 

1°.1.2011, logo, por razões óbvias, extinta está a obrigação. De igual 

modo, verifica-se que a requerida, nascida em 19.7.1983 (donde se infere 

contar atualmente com 35 trinta e cinco anos de idade), segundo 

informação apresentada nos autos, é servidora pública, de modo que, ao 

que consta dos documentos apresentados com a inicial, não mais 

necessita da oferta de alimentos para sua subsistência. Logo, presente a 

probabilidade do direito alegado na inicial. Por sua vez há risco de dano, 

demonstrado no fato dos referidos valores onerarem significativamente 

sua renda mensal (R$ 1.540,27), o que impossibilita o sustento do autor. 

CONCLUSÃO I. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, o 

que faço para determinar a imediata suspensão dos descontos dos 

valores referentes à pensão alimentícia. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação a ser designada pela Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca (art. 334, CPC), advertindo que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Consigne-se que, não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). III. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 

e 351 CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. IV. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte 

autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC/2015. V. Oficie-se 

a Secretaria de Estado de Administração para que dê cumprimento 

imediato à ordem liminar, suspendendo os descontos referentes à pensaõ 

alimentícia, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo apresentar 

comprovante do referido cumprimento. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA (MT) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001161-46.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial ajuizada por L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, sendo atribuído à 

causa o valor de R$ 2.328,30 (dois mil trezentos e vinte e oito reais trinta 

centavos). A ação foi distribuída perante a justiça comum desta Comarca, 

recaindo, após distribuição, sobre a competência deste Juízo. É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a ação tem como objetivo 

seja o recebimento do montante de R$ 2.328,30 (dois mil trezentos e vinte 

e oito reais trinta centavos). Distribuída a demanda perante a justiça 

comum desta Comarca, recaindo, após distribuição, sobre a competência 

deste Juízo. Com efeito, a Resolução n° 04/2014-TP, aprovada pelo 

Tribunal Pleno do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, publicada em 

31.03.2014, instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública em todas 

as Comarcas do Estado, dispondo que: “Art. 1°. As causas referentes à 

Lei Federal n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis 

utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.” Neste contexto, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida pelo 

art. 2° da Lei n° 12.153/09, in verbis: “Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.” Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da 

causa, excetuadas as demandas expressamente previstas no §1°. Assim, 

o valor atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Diante do exposto, 

com fundamento no art. 64, §1°, do CPC, art. 2° da Lei n° 12.153/09 e na 

Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 

22 de novembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARTILENE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO ARAUJO OAB - MT14564/O-O (ADVOGADO(A))

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000981-30.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por MARTILENE ALVES FERREIRA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Primeiramente, o processo 

tramitava perante a Justiça Federal de Mato Grosso, tendo sido declinada 

a competência para este juízo. Posteriormente, foram homologados os 

atos processuais até então praticados, bem como intimada a parte autora 

para que manifestasse acerca da proposta de acordo apresentada pela 

autarquia requerida, tendo manifestado sua concordância. Após, vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se 

inexistir óbice para a homologação do acordo apresentado pelo INSS, com 

concordância da parte autora. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de vontade exposto na inicial. JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no 

art. 487, III, b, do CPC. Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária apenas, a ser calculada na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal. 

Sem juros, nos termos do acordo. Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo 

de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei 

n° 8.620/93. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho. Transitada em julgado e não havendo pedido de cumprimento 

de sentença em 15 (quinze) dias, arquivem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000409-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERLYNN THAMARA DELUQUI CORREA (REQUERENTE)

RODRIGO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

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

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000409-74.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio 

consensual ajuizada por HEVERLYNN THAMARA CORREA ROCHA e 

RODRIGO DA SILVA ROCHA, buscando por fim à relação conjugal. Em 

25.7.2018, este juízo oportunizou às partes a comprovação da 

hipossuficiência, bem como emenda à inicial, de modo a retificar o valor 

dado à causa. Posteriormente, os autores postularam a desistência da 

demanda. É o relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, 

observa-se que a parte requerida não apresentou contestação, o 

dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015). DISPOSITIVO. Diante 

do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins do 

artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC, e julgo extinto 

sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no 

art. 485, VIII, do CPC/2015. Incabível condenação em custas, uma vez que 

a inicial não foi recebida. Sem honorários, uma vez que não houve 

contestação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de novembro 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000576-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Autos n° 

100576-91.2018.8.11.0024 Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de 

aposentadoria por idade com pedido liminar ajuizada por NILDES SILVA DE 

ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos 

motivos declinados na inicial. Em 25/7/2018, a parte foi intimada, através 

de seu advogado, para que juntasse aos autos cópia da negativa 

administrativa, tendo restado silente. Após, vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

necessidade de prévio requerimento administrativo a fim de que seja 

configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS visando à 

obtenção de benefício previdenciário (Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

repercussão geral), como demonstração do interesse de agir: “2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...) 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar 

entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (...)” Observa-se que a 

demanda foi proposta visando a concessão de aposentadoria rural por 

idade. No entanto, ante o entendimento firmado pela Suprema Corte, a 

parte autora foi intimada para juntar aos autos o comprovante da negativa 

administrativa, a pare autora permaneceu inerte. Dessa forma, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de 

interesse processual. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

330, III, do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto 

sem resolução do mérito, o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, ficando 

sua exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, que defiro neste 

momento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARQUES CANGUCU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000575-09.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de 

aposentadoria por idade com pedido liminar ajuizada por JUAREZ 

MARQUES CANGUÇU em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Em 25/7/2018, a parte foi 

intimada, através de seu advogado, para que juntasse aos autos cópia da 

negativa administrativa, tendo restado silente. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal reconheceu 

a necessidade de prévio requerimento administrativo a fim de que seja 

configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS visando à 
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obtenção de benefício previdenciário (Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

repercussão geral), como demonstração do interesse processual: “2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...) 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar 

entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (...)” Observa-se que a 

demanda foi proposta visando a concessão de aposentadoria rural por 

idade. No entanto, ante o entendimento firmado pela Suprema Corte, a 

parte autora foi intimada para juntar aos autos o comprovante da negativa 

administrativa, a pare autora permaneceu inerte. Dessa forma, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de 

interesse processual. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

330, III, do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto 

sem resolução do mérito, o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, ficando 

sua exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, que defiro neste 

momento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito à instância superior 

independentemente de novo despacho. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000450-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DA GUIA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000450-41.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A, contra JUARES DA GUIA 

CORREA, pelos motivos narrados na inicial. A liminar foi deferida em 

30.6.2018. No dia 18.9.2018, a parte autora pleiteou a desistência da ação, 

a baixa da restrição no sistema RENAJUD e a desistência do prazo 

recursal. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerida não apresentou contestação, o dispensa a necessidade 

de aquiescência quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

autora (art. 485, §4°, CPC). DISPOSITIVO. Diante do exposto, homologo a 

desistência da presente ação de busca e apreensão para os fins do artigo 

com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015, e julgo extinto 

sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no 

art. 485, VIII, do CPC/2015. Por conseguinte, revogo a liminar deferida. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC. Sem honorários, uma vez que não houve 

citação/contestação. Homologo a desistência do prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 26 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001182-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LEAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001182-22.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando detidamente o presente feito, nota-se manifesta 

incorreção no valor da causa, uma vez que conquanto seja postulada a 

concessão de benefício previdenciário, é dada a causa o valor irrisório de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, por óbvio, não corresponde à pretensão 

trazida nos autos. Ademais, não manifestação acerca da realização da 

audiência de conciliação, nos moldes do art. 319, VII, do CPC. Conclusão. I. 

Diante do exposto, intime a parte autora, por intermédio do advogado 

constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de retificar o valor dado a causa, o qual deverá corresponder 

à totalidade da prestação anual, objeto da concessão do benefício 

pretendido (arts. 291 e 292, §2°, do CPC), bem como manifestar seu 

interesse na audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC). II. Certifique-se eventual silêncio. III. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BUENO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001190-96.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os documentos juntados aos autos, observa-se 

que a negativa administrativa acostada com a inicial data de 11.3.2014 (há 

mais de quatro anos do protocolo da demanda – 22.11.2018), de maneira 

que não é contemporânea à ação, não se prestando, portanto, a 

demonstrar o interesse processual da autora, sobretudo em razão da 

possibilidade de alteração nas condições pessoais da autora para 

concessão do benefício previdenciário. Registro, nesse sentido, que o 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 631.240/MG, 

reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de 

que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS 

visando a obtenção de benefício previdenciário, conforme ementa de 

acórdão abaixo transcrita. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator 

Ministro Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) 

II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos cópia de 

indeferimento administrativo contemporâneo à presente data, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito por 

ausência de interesse processual. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001099-06.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEMES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1001099-06.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001162-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1001162-31.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1001167-53.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001183-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001183-07.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001196-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA FRANCISCA SILVA ALVES (REQUERIDO)

FRANCISCO DE ASSIS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001196-06.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1001122-49.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 
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da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES QUIXABEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação de Decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BUENO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação de Decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000993-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

ROSANE FATIMA SICHOSKI ZANETTI (REQUERENTE)

ANDERSON ZANETTI (REQUERENTE)

THAIS MARA GROTH ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIA DO FÓRUM DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (REQUERIDO)

 

Certifico, em cumprimento a Decisão proferida nos autos, por razão do 

cancelamento da distribuição do feito, faço sua remessa ao arquivo, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000997-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PINHEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para que a parte 

autora, querendo, apresente impugnação à contestação apresentada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA NUNES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

Intimação da parte requerente, através do seu advogado - Via DJE, para 

no prazo de 15 dias, apresentar impugnação à contestação, nos termos 

dos arts.350 e 351 CPC. Chapada dos Guimarães, 26 de novembro de 

2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL 

DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001071-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARAUJO OAB - SP83283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001071-38.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que conquanto a ação seja 

de divórcio litigioso, visa a partilha de um imóvel que o casal adquiriu ainda 

na constância do casamento. Conclusão. Diante do exposto: I. Intime-se a 

parte autora, por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, CPC), para: a) informar acerca da opção pela 

realização ou não da audiência de conciliação, nos termos do que dispõe 

o art. 319, VII, do CPC. b) especificar objetivamente os pedidos, sobretudo 

o da partilha do imóvel, bem como o valor atualizado do bem. c) retificar o 

valor da causa, uma vez que este deve corresponder ao proveito 

econômico obtido, consoante art. 292, II, CPC. II. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, tragam os autos conclusos. III. O silêncio deverá ser 

certificado. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001196-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA FRANCISCA SILVA ALVES (REQUERIDO)

FRANCISCO DE ASSIS ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

intimação do requerente, através do advogado, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências ao Oficial de 

Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento 

no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br). Chapada dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL 

DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001183-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Ato Ordinatório: Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimação do 

requerente, através do advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciar o depósito de diligências ao Oficial de Justiça, nos 

termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de novembro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001186-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO: Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

intimação do requerente, através do advogado, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências ao Oficial de 

Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento 

no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br). CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de novembro de 

2018. IVANETE LOVERDE MAZOCCO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

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

Processo Número: 1000518-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. M. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARAUJO OAB - SP83283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000518-88.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDIO ANTONIO MARQUES JESUS Endereço: Rua Mandaguaçu, 

320, Centro, PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 78855-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDINEIA FERREIRA DE MORAES FINALIDADE: Intimação 

da parte requerente, por meio de seu advogado(a) – via DJE, da audiência 

designada para tentativa de Conciliação no dia 31 de Janeiro de 2019, às 

14hs30min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO OAB - RO4251 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Nazaré Pereira (RÉU)

RODRIGO DA SILVA SANTOS (RÉU)

AGNALDO TEICHEIRA TURRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000804-66.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GERTRUDES RODRIGUES DE 

OLIVEIRA PIRES Endereço: RUA DOM GIOCONDO MARIA GROTE, 74, 

BOSQUE, RIO BRANCO - AC - CEP: 69900-619 POLO PASSIVO: Nome: 

Benedito Nazaré Pereira Endereço: AVENIDA OÁTOMO CANAVARROS, 

381, apartamanto 93, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-568 Nome: 

AGNALDO TEICHEIRA TURRA Endereço: RUA UBERLÂNDIA, 310, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-180 Nome: RODRIGO DA SILVA 

SANTOS Endereço: RUA DOS ALECRINS, 19, JARDIM PETRÓPOLIS, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79102-300 Intimação da parte requerente, 

por meio de seu advogado(a) – via DJE, da audiência designada para 

tentativa de Conciliação no dia 04 de Fevereiro de 2018, às 13hs00min, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de novembro de 2018. 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO OAB - RO4251 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Nazaré Pereira (RÉU)

RODRIGO DA SILVA SANTOS (RÉU)

AGNALDO TEICHEIRA TURRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000804-66.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GERTRUDES RODRIGUES DE 

OLIVEIRA PIRES Endereço: RUA DOM GIOCONDO MARIA GROTE, 74, 

BOSQUE, RIO BRANCO - AC - CEP: 69900-619 POLO PASSIVO: Nome: 

Benedito Nazaré Pereira Endereço: AVENIDA OÁTOMO CANAVARROS, 

381, apartamanto 93, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-568 Nome: 

AGNALDO TEICHEIRA TURRA Endereço: RUA UBERLÂNDIA, 310, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-180 Nome: RODRIGO DA SILVA 

SANTOS Endereço: RUA DOS ALECRINS, 19, JARDIM PETRÓPOLIS, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79102-300 FINALIDADE: Intimação da parte 

requerente, por meio de seu advogado(a) – via DJE, da audiência 

designada para tentativa de Conciliação no dia 04 de Fevereiro de 2019, 

às 13hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de novembro de 2018. 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br , nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 78472 Nr: 547-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que fica devidamente INTIMADA a parte devedora Sr. IVANEI PAULO 

PERUCHINI, na pessoa de seu advogado no prazo de cinco (05)dias, o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no importe total de 

R$ 551,16 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSEIS 

CENTAVOS), conforme condenação Ref. 110. Este valor deverá ser feito 

de forma separada, sendo o valor de R$ 413,40(quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos ) a título de custas processuais remanescentes 

devida pelo ré e o valor de R$ 137,76 (duzentos e sessenta reais e oitenta 

e um centavos) a título de taxa judiciária remanescentes. Ficam 

cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

.mt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no 

item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos 

com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar 

no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97744 Nr: 4785-57.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido de execução 

em 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37730 Nr: 119-23.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Borges Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao pagamento mensal a 

parte autora MONICA BORGES CARNEIRO do benefício de aposentadoria 

por invalidez, no valor de R$ 2.474,71 (dois mil quatrocentos e setenta e 

quatro reais e setenta e um centavos, inclusive com abono anual (13º 

salário), com base no art. 42 da Lei nº 8.213/91, a partir do dia imediato ao 

da cessação do auxílio-doença em 31.10.2010 (DCB, fl. 34).Ademais, 

cumpra-se integralmente a sentença de fls. 139/140.II. Determino o 

imediato restabelecimento do benefício (NB 5430300140), à requerente 

Monica Borges Carneiro, no prazo de 5 (cinco) dias.Em não sendo 

restabelecido/implantado o benefício em favor da autora no prazo 

estabelecido, a autarquia estará sujeita à multa diária de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta) reais.III. Sem prejuízo do acima exposto, intime-se a requerida 

nos termos dos art. 1.023, §4º, do CPC, para, querendo, complementar 

suas razões no prazo legal.IV. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, independentemente de novo despacho.O silêncio deverá ser 

certificado.V. Intimem-se.VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65884 Nr: 1677-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pinheiro de Sá, Vilma Geraldo de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21635/O, Esly Geraldo Pinheiro - OAB:16549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizada por Sebastião 

Pinheiro de Sá e Vilma Geraldo de Sá em face de Banco do Brasil S/A.

À fl. 318, a parte requerida trouxe ao feito comprovante de depósito 

judicial a fim de comprovar o pagamento do débito, bem como pleiteou a 

extinção da obrigação pelo cumprimento espontâneo.

A parte requerente apresentou peça, na qual concordou com os valores 

depositados, postulando pela expedição de alvará e consequente extinção 

do feito (fls. 320/320vº).

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte requerida trouxe ao feito comprovante de 

pagamento espontâneo da obrigação à que foi condenada (fl. 319) e, 

considerando que a parte autora não se opôs à extinção da obrigação, 

tendo apenas pleiteado a expedição de alvará (fls. 320/320vº), JULGO 

EXTINTA a obrigação imposta pelo acórdão de fls. 203/209, o que faço 

com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81745 Nr: 1795-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Assis de Moraes, Jeferson 

Nascimento dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR ASSIS DE MORAES, 

Filiação: Luziane Aparecida de Assis e Arnaldo Rodrigues de Moraes, 

data de nascimento: 27/02/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JEFERSON 

NASCIMENTO DOS REIS, Rg: 2954638-9, Filiação: Francisca Nascimento e 

Dercinho Domingo dos Reis, data de nascimento: 22/03/1997, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.I. Em que pese o consignado na cota protocolada 

em 7.8.2018, não há como admitir a citação do réu JEFERSON 

NASCIMENTO DOS REIS, posto que realizada por intermédio de terceira 

pessoa sem que fosse observado o preconizado no art. 362 do CPP, 

mormente quando não há sequer a assinatura do suposto pai do acusado. 

Assim sendo, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, este deverá igualmente ser citado por edital.II. Assim sendo, 

CITEM-SE os réus JEFERSON NASCIMENTO DOS REIS e JULIO CÉSAR 

ASSIS DE MORAES por meio de edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação, por 

escrito.No edital deverá constar a advertência de que em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). III. Escoados os prazos 

para resposta e para constituir advogado, conceda-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.IV. Decorrido o 

prazo consignado no item III, sem que haja requerimento de produção 

antecipada de provas, tendo em vista que o presente feito revela hipótese 

elencada no artigo 2°, alínea “d”, do Provimento 10/2007 – CGJ, bem como, 

no art. 1.349 da CNGC, INDEPENDENTEMENTE DE NOVO DESPACHO, 

proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição (arquivo provisório), devendo o feito 

permanecer no arquivo até a ocorrência de situação que justifique o seu 

desarquivamento ou até que complete o prazo disposto na súmula 415 do 

STJ (O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo 

máximo a pena cominada), anotando, para tanto, lembrete no sistema 

apolo. V. Se houver pedido de produção antecipada de provas, tragam os 

autos conclusos.VI. Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018

Hugo César Canevari Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97147 Nr: 4515-33.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Zampieri Filho, Marcos Antonio Mendes 

de Souza, Maria Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:16.424-A/MS, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o para baixa e devolução ao Juízo 

Deprecante, tendo em vista petição da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75358 Nr: 2557-80.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Ferreira Bertoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rodrigues Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 2442-25.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina de Moraes Ferreira, Nilson de Moraes Ferreira, 

Cirlando de Moraes Ferreira, Devair de Moraes Ferreira, carolina Maria 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Williamson Mora, Flavio Garcia de 

Souza Junior, Carlos Alberto Polato, Fazenda Relu, Allianz Seguro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daniel - 

OAB:9173/B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62743 Nr: 2578-27.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Saga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Augustus Rocha - 

OAB:21.476/GO

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, a petição de impugnação 

de f. 370/382, foi apresentada no prazo lega. Assim impulsiono o presente 

feito em cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto a 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44565 Nr: 706-11.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Maria Sebastiana de 

Arruda Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Garcia LTDA ME, Oswaldo de 

Arruda Garcia, Oswaldo de Arruda Garcia, Maria Sebastiana de Arruda 

Garcia, Clarismar Negrisoli Couto Garcia, Almeida Pereira e Cia LTDA, 

Clarismar Negrisoli Couto Garcia, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, Haroldo de Moraes Junior - OAB:6208, HERMES 

BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, José Geovaldo da Silva - 

OAB:6.063, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662-MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a petição dos requeridos de f. 

274/276.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61819 Nr: 1599-65.2013.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osnir Antônio Pontini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Britzius - 

OAB:OAB/MT nº 19138, Manoel Antonio de Rezende David - 

OAB:6078

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a petição do perito de f. 60 em 

cumprimento a decisão de f. 54 e art. 465, §3º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63433 Nr: 3273-78.2013.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias especificar as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55811 Nr: 139-43.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, do retorno dos autos do TRF 1ª Região e 

manifestar interesse na execução do julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 52669 Nr: 2505-89.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Domingues Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos, requerendo o que de direito, 

tendo em vista o retorno do TRF-1.ª região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43039 Nr: 358-90.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, indicado na 

petição de f. 153/154, pela imprensa, para no prazo de 15 dias, manifestar 

interesse na execução do julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41287 Nr: 2457-67.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greice de Melo Moreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos 

intimando o exequente pessoalmente, para no prazo de 05 dias manifestar 

interesse no prosseguimento dos autos, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos do art. 1206. 

§ 4.º da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21551 Nr: 2179-71.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - 

OAB:29608/GO, Rita de Cássia Leventi Aleixes - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deborah Alberita da Silva - 

OAB:10.302, Renata Karla Batista e Silva - OAB:8753

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao mandado de constatação e 

certidão do Oficial de Justiça, de f. 817/821.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001069-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORANDINA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001069-68.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer c/c 

pedido de tutela antecipada ajuizada por Jorandina Conceição de Campos 

Alves, em desfavor da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra. A autora 

narra ser servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra 

desde o ano de 1993, vindo a tomar posse no cargo de Oficial 

Administrativo, conforme Termo de Posse, datado de 8.2.1994. Assevera 

que no ano de 2012 foi aprovada pela Câmara de Vereadores do 

município, a Lei Complementar nº 399/2012 que dispõe sobre a Instituição 

do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos 

Municipais de Planalto da Serra. Aduz que passados 180 (cento e oitenta) 

dias após a publicação da referida lei, postulou administrativamente o seu 

enquadramento no setor de recursos humanos e, segundo alega, o motivo 

de não ter sido enquadrada, seria que a LC 399/2012, não estava mais em 

vigência. Afirma que por diversas vezes procurou o setor de recursos 

humanos para que efetuassem o seu enquadramento, porém, todas as 

tentativas restaram infrutíferas. Relata ainda que, para surpresa de todos 

os servidores, somente alguns lotados na Secretaria de Educação do 

município, foram beneficiados com o reenquadramento, conforme a 

mencionada lei. Sustenta, após ficar sabendo do enquadramento de seus 

colegas, postulou novamente seu reenquadramento no setor responsável 

e até a presente data, não obteve resposta. Ao final requer em sede de 

antecipação de tutela: “1) O deferimento da liminar inaudita altera parte, 

para que a parte reclamada seja obrigada imediatamente a enquadrar a 

parte autora no Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores 

Públicos Municipal de Planalto da Serra – MT, aplicando assim sua 

progressão funcional, as quais não foram aplicadas por omissão e 

descaso da administração publica, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária a ser arbitrado por este juízo e sob pena de bloqueio em 

conta;”(sic.). Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu pertinentes. É o relatório. Decido. I. Primeiramente, recebo a 

inicial. II. Outrossim, defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, 
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o que faço com base no artigo 98 do CPC. III. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 

300 do CPC, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à 

probabilidade do direito alegado, verifica-se que, nesta fase de cognição 

não exauriente, restou ao menos por ora, demonstrado, uma vez que a 

autora juntou seu Termo de Posse. Neste contexto e da simples leitura dos 

arts. 41 e 51 “caput” e, §1º, inciso III, da Lei Complementar nº 399/2012, 

nota-se que já foi estabelecido o modo de enquadramento dos servidores 

públicos municipal. No entanto, em relação ao segundo requisito, qual seja, 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra 

suficientemente demonstrados, uma vez que a autora se limitou em aduzir 

que a iminência de nova eleição e consequentemente novo prefeito, 

colocariam risco ao resultado útil do processo. Desta feita, ausentes um 

dos requisitos necessários, indefiro o pedido de concessão de tutela de 

urgência. IV. Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, 

devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). 

Advirta-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). V. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. VI. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. VII. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA ARAUJO FONSECA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001146-77.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. III. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC): 1) elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). Nesta senda, verifica-se estar presente 

o requisito da probabilidade do direito, pois o feito trata de relação de 

consumo em que, por conta da verossimilhança das alegações, o ônus da 

prova deve ser invertido, ficando, portanto, a cargo da parte demandada 

demonstrar a legitimidade do(s) débito(s) e da(s) restrição(ões) 

creditícia(s) efetivada(s). De outra feita, é inegável a presença do 

‘periculum in mora’, uma vez que o lançamento do nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito traz incontestável abalo ao crédito da parte autora, 

máxime nos dias atuais, em que uma gama de relações comerciais e de 

financiamentos são embasadas no pagamento à prazo, que só é levado a 

efeito se não houver restrição nos cadastros de proteção ao crédito. 

Diante do exposto, presentes os requisitos necessários para sua 

concessão, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para a finalidade de 

determinar a retirada do(s) nome(s) da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao(s) apontamento(s) por parte da 

demandada, no(s) valor(es) de R$ 335,92 (trezentos e trinta e cinto reais 

e noventa e dois centavos), conforme extrato anexo. Conforme o caso, 

oficie-se ao SERASA e/ou ao SPC e/ou ao SCPC determinando a retirada 

do nome da parte requerente de seus cadastros, relativamente ao(s) 

débito(s) acima descrito(s), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O(s) ofício(s) 

deverá(ão) ser encaminhado(s) com cópia do extrato que acompanha a 

inicial. IV. Citem-se e intimem-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, 

devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). V. 

Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). VI. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). VII. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). VIII. Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). IX. Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). X. Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). XI. Contestada a ação, intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). 

XII. Intimem-se as partes desta decisão. XIII. Expeça-se o necessário. IVX. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte executada CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S/A para informar nos presentes autos, no prazo de 5 dias, 

os dados bancários e CPF para expedição de alvará de levantamento de 

valor, conforme determinação constante da sentença. Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-92.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VALADAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA OAB - MT0012939A 

(ADVOGADO(A))

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINA DIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ato Ordinatório 

Certifico que, analisando o presente processo, constatei que no ID 

6685625 fora realizada penhora BACENJUD e penhorado o valor de R$ 

179,51 da conta do executado. Posteriormente, as partes formalizaram 

acordo (ID 15031512) o qual foi devidamente homologado na sentença ID 

15091625, porém não foi contemplada a destinação de tal valor 

penhorado, o que perfaz o valor atualizado de R$ 194,98. Dessa forma, 

Intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, requerendo o 

que de direito com relação à destinação do referido valor. Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-70.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJe: 8010619-70.2015.8.11.0024 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Ato 

Ordinatório Certifico que, analisando o presente processo, constatei que 

no ID 11192656 (15/12/2017) a parte promovida Losango juntou 

comprovante de quitação da condenação no valor de R$ 6.806,37. Em 

02/01/2018 - ID 11266952, o HSBC (que pertence ao Banco Bradesco, 

assim como a Losango) também juntou comprovante de pagamento da 

condenação no valor de R$ 6.755,59. Posteriormente, na sentença ID 

11471617, fora determinado o levantamento do valor por meio de alvará 

eletrônico, o que fora devidamente cumprido, conforme se verifica no ID 

11930785. Porém, ainda consta vinculado aos autos o valor de R$ 

7.101,24 pendente de destinação. Dessa forma, Intimo as partes para se 

manifestarem, no prazo de 5 dias, requerendo o que de direito com 

relação à destinação do referido valor. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de 

novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO MURARO SILVA OAB - MT12130/A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 5 dias, acerca dos arquivos dos quais foram retirados o segredo 

de justiça, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 

26/11/2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DETONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MARTINS CANAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000031-55.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: JOSE ANTONIO 

DETONI EXECUTADO: MARISTELA MARTINS CANAS Vistos etc. Em 

atenção ao pedido de id 15896588, indefiro o pedido de multa de 20% sob 

o valor da causa em razão do possível ato atentatório à dignidade da 

justiça, em razão da falta de comprovação da venda irregular do veículo 

bloqueado ter ocorrido no curso da execução. Ademais, intime-se o 

exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar planilha do valo do débito 

atualizada, para apreciação do respectivo pedido de penhora on-line. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000456-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOI ALMEIDA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000456-48.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: IVANOI ALMEIDA 

PAULA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se em procedimento 

de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 26 de novembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000647-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000647-93.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: MANOEL DIVINO 

DA SILVA EXECUTADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Converta-se em procedimento 

de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 26 de novembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000123-33.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: MARLENE DE 

SOUZA VIEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 26 de novembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO OLMEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000295-72.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: ADRIANO 

OLMEDO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 26 de novembro de 2018

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002011-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BUCCI BIAGINI OAB - SP99886 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERES DURAN (REQUERIDO)

MARIA FATIMA OLIVI PERES (REQUERIDO)

M. P. DURAN - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. DURAN - ME (REQUERIDO)

MARCELO JOSE GALHARDO OAB - SP129571 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002011-48.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Inicialmente, ressalta-se que a finalidade 

da carta precatória é proceder à avaliação e hasta pública do imóvel rural 

localizado no Município de Nova Guarita, matriculado sob o n.º 13.495 no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Colíder, conforme 

registro de penhora do imóvel de Num. 16468263 - Pág. 7/8. Todavia, o 

indicado imóvel rural está situado fisicamente no Município de Nova 

Guarita, que certamente foi registrado nesta Cidade e Comarca de Colíder 

pelo fato de, antigamente, não haver os respectivos registros imobiliários 

em inúmeras outras cidades de menor porte da região, como Terra Nova 

do Norte, Marcelândia, Nova Canaã do Norte e outras. Daí porque, 

malgrado não se trate de ação real, o foro propício ao cumprimento do ato 

é o do local onde situado a coisa, de modo que a avaliação, a inspeção e a 

alienação do imóvel aconteça centralizadamente, a facilitar o trabalhos dos 

profissionais envolvidos e a um só tempo possibilitar a plena participação 

de eventuais interessados, sem qualquer margem de dúvida, em analogia 

ao art. 47 do NCPC. E a inteligência do aludido dispositivo se dá porque é o 

juízo da localidade do bem imóvel que poderá avaliar com mais exatidão as 

circunstâncias atinentes ao respectivo procedimento, mormente a respeito 

da fidedignidade da avaliação da propriedade imobiliária com base na 

localização, nas características da construção (tamanho, área construída, 

arquitetura, materiais empregados, itens de automação, vagas de 

garagem, paisagismo, idade) e preço médio da região. No respeitante: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BENS IMÓVEIS 

PENHORADOS – REGISTRO EM COMARCA DIVERSA – ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SER CUMPRIDOS PELO JUÍZO DA 

COMARCA ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS BENS – MUDANÇA DE 

REGISTRO PARA OUTRO CARTÓRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO MODIFICA A 

COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Acaso o imóvel esteja situado 

em comarca diversa do juízo onde tramita a ação de execução, os atos 

expropriatórios devem se dar por meio de carta, nos termos do art. 658 do 

CPC, sendo o Juízo competente para penhora, avaliação e alienação dos 

bens.A mudança do registro do registro dos bens para outro cartório, não 

afeta a competência, haja vista que a localização continua sendo a mesma 

e, portanto, é o Juízo que tem maiores elementos para levar a efeito os 

atos expropriatórios.” (TJMT - AI 55154/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015 - sem destaques no original). 

Assim, encaminhe-se a presente carta precatória em caráter itinerante à 

Comarca de TERRA NOVA DO NORTE, para que sejam cumpridas as 

finalidades da presente missiva. Comunique-se o Juízo deprecante. 

Cumpra-se. Colíder, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002036-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)
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FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002036-61.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

FIAGRIL REQUERIDO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO, FERNANDA CAMILA 

GEMNICZAK BRAIDO Vistos. Inicialmente, ressalta-se que a finalidade da 

carta precatória é proceder à citação, penhora e avaliação dos bens da 

parte executada, conforme Num. 16538344 - Pág. 4/5. A parte executada 

foi devidamente citada Num. 16538346 - Pág. 6/7, entanto deixou decorrer 

o prazo sem realizar o pagamento do débito ou nomear bens à penhora, 

razão pela qual a parte exequente indicou à penhora o imóvel rural 

localizado na Comarca de Itaúba, matriculado sob o n.º 13.893 no Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca de Colíder, conforme manifestação 

de Num. 16538346 - Pág. 10/12. Todavia, o indicado imóvel rural está 

situado fisicamente na Comarca de Itaúba, que certamente foi registrado 

nesta Cidade e Comarca de Colíder pelo fato de, antigamente, não haver 

os respectivos registros imobiliários em inúmeras outras cidades de menor 

porte da região, como Terra Nova do Norte, Marcelândia, Nova Canaã do 

Norte e outras. Daí porque, malgrado não se trate de ação real, o foro 

propício ao cumprimento do ato é o do local onde situado a coisa, de modo 

que a avaliação, a inspeção e a alienação do imóvel aconteça 

centralizadamente, a facilitar o trabalhos dos profissionais envolvidos e a 

um só tempo possibilitar a plena participação de eventuais interessados, 

sem qualquer margem de dúvida, em analogia ao art. 47 do NCPC. E a 

inteligência do aludido dispositivo se dá porque é o juízo da localidade do 

bem imóvel que poderá avaliar com mais exatidão as circunstâncias 

atinentes ao respectivo procedimento, mormente a respeito da 

fidedignidade da avaliação da propriedade imobiliária com base na 

localização, nas características da construção (tamanho, área construída, 

arquitetura, materiais empregados, itens de automação, vagas de 

garagem, paisagismo, idade) e preço médio da região. No respeitante: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BENS IMÓVEIS 

PENHORADOS – REGISTRO EM COMARCA DIVERSA – ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SER CUMPRIDOS PELO JUÍZO DA 

COMARCA ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS BENS – MUDANÇA DE 

REGISTRO PARA OUTRO CARTÓRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO MODIFICA A 

COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Acaso o imóvel esteja situado 

em comarca diversa do juízo onde tramita a ação de execução, os atos 

expropriatórios devem se dar por meio de carta, nos termos do art. 658 do 

CPC, sendo o Juízo competente para penhora, avaliação e alienação dos 

bens.A mudança do registro do registro dos bens para outro cartório, não 

afeta a competência, haja vista que a localização continua sendo a mesma 

e, portanto, é o Juízo que tem maiores elementos para levar a efeito os 

atos expropriatórios.” (TJMT - AI 55154/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015 - sem destaques no original). 

Assim, encaminhe-se a presente carta precatória em caráter itinerante à 

Comarca de ITAÚBA, para que sejam cumpridas as finalidades da 

presente missiva. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se. Colíder, 

23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001840-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001840-91.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

RAIMUNDO JOSE FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas 

processuais, tendo em vista que aquela pleiteou a desistência da ação 

antes do recebimento da petição inicial, o que amolda-se ao cancelamento 

da distribuição. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUCIO FRASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000372-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDSON LUCIO FRASSON 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de EDSON LUCIO 

FRASSON. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida 

efetuou o pagamento integral do débito, razão pela qual a parte autora 

requereu a desistência do feito No cerne, considerando a quitação da 

obrigação, objeto da presente ação, a extinção do processo é medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

NCPC. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Condeno, outrossim, a parte requerida em honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do art. 85, do NCPC, pois 

que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar 

da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o 

trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço 

fornecido. Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, 

se houver. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

arquive-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Colíder, 23 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. DA ROCHA TRANSPORTES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002286-31.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP RÉU: R. L. DA ROCHA 

TRANSPORTES - ME Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 
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lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo 

passivo. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Colíder, 23 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25868 Nr: 2270-85.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pelo arquivamento dos autos.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Após remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório 

estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100294 Nr: 2385-52.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA, 

ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99469 Nr: 1803-52.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGÃO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, 

ROSELI SIQUEIRA DA SILVA, RUBENS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84223 Nr: 1615-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82793 Nr: 137-21.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MARTINS SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80661 Nr: 1674-86.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODÍESEL 

LTDA, USIAS ISIDORO DA SILVA, IVANA CARNELOS BIRTCHE, VICTOR 

AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 2008-57.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO RODRIGUES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57704 Nr: 1988-66.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MOURA, A. MOURA ANTONAGE, 

NORIVAL EGEA ANTONAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55305 Nr: 2743-27.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 706-27.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CAMANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53175 Nr: 613-64.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO & OLIVEIRA LTDA - ME, OSNI DE 

SOUZA PEDROSO, OSMAR DE SOUZA PEDROSO, MARINES ALVES DE 

OLIVEIRA, MANOEL MATOS COELHO, PEDRO MATOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 1156-04.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, EDSON 

ALEXANDRE DE ALMEIDA, EVANI LUCIA ALVES DE ALMEIDA, TECIDOS 

EDVANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48395 Nr: 2184-41.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A. ZANUTTO NETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48157 Nr: 1958-36.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO RIO VERDENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45287 Nr: 2138-86.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE 

FARIAS, ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45046 Nr: 1911-96.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO PEREIRA, JANDIRA DA CRUZ 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44464 Nr: 1340-28.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO CITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO, JOSÉ WANDERLEY SALVADEGO, 

CARLOS SALVADEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42639 Nr: 3626-13.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 1944-91.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON GARCIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 11416 Nr: 643-17.2001.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 2728 Nr: 74-26.1995.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA E RIOS LTDA, JOSÉ LITO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - Procurador do Estado - OAB:MT 6968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. retro.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido e o 

presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98749 Nr: 1296-91.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100663 Nr: 2646-17.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCS, JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2646-17.2016.811.0009Código Apolo n°: 100663.Vistos, 

etc.Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Assistencial” com 

pedido de tutela antecipada proposta por Bruno do Carmo Silva, 

devidamente representada por seu pai, João Lopes da Silva, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos, com o propósito de que seja implantado o benefício assistencial 

de amparo ao deficiente, sob o argumento de possuir patologia 

neurológica[...] Diante do acima exposto, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na petição inicial, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) a pagar à Bruno do Carmo Silva, o benefício de amparo 

social no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do 

requerimento adminstrativo (20/02/2015, fl. 21), devidamente atualizado.

[...] Sem custas.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 

496, § 3º NCPC).Por fim, INDEFIRO o pleito de fls. 65-68, formulado pelo 

advogado Rodrigo de Freitas Rodrigues, pois tenho que esta não é a via 

adequada para satisfazer sua pretensão.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

cominações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 23 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 2291-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PORTELLA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 "INTIMAÇÃO da defesa do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de cinco, salientando que na ocasião poderão juntar documentos 

e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de Processo 

Penal".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 2034 Nr: 435-04.1999.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Código 44116 e 2034

Despacho

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de redesignação formulado pela promotora para as 

sessões plenárias dos dias 28/11/2018 e 05/12/2018.

Instado a manifestar a defesa concordou com a redesignação.

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que os motivos aprazados pela 

promotora estão comprovados documentalmente através do atestado 

médico constatando a impossibilidade durante todo o período gestacional.

Assim faz-se necessário que a instituição designe outro promotor de 

justiça para as sessões, até mesmo, por que, a posteriori, a promotora 

após o período gestacional entrará em licença gestante.

No entanto, diante da iminência de ocorrer a sessão do dia 28-11-2018, 

não haveria tempo suficiente para os devidos tramites, e até mesmo, para 

o conhecimento dos autos ao novo promotor, já a contraponto, a sessão 

do dia 05-12-2018 poderia assim a instituição designar outro.

Deste modo, REDESIGNO a sessão plenária do dia 28/11/2018 para o dia 

13/03/2019 às 9:00(MT), mantendo a sessão designada para o dia 

05/12/2018.

Dê ciência às partes.

Expeça-se com urgência intimação aos senhores jurados e testemunhas 

para que tomem ciência da nova data e deixem de comparecer na sessão 

designada para o dia 28-11-2018, porém deverá o oficial de justiça 

ressaltar no ato da intimação que está mantida a sessão do dia 

05/12/2018.

REQUISITE-se eventuais policiais militares, se for o caso, ressaltando que 

apenas houve alteração na data da sessão do dia 28-11-2018.

Acolho em parte o pedido da defesa, visto que consta no atestado o 

referido período “ durante toda a gestação”, porém, seria necessário, 

então, que a promotora de justiça informe até quando, então, em tese, 

será o período gestacional.

 Por fim, deverá a nobre promotora solicitar junto a sua corregedoria para 

que designe outro promotor para as sessões do dia 05/12/2018 e 

13/03/2019.

CUMPRA-se com urgência

Colíder/MT, 23 de Novembro de 2018 às 17:00.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114462 Nr: 3165-21.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA DA SILVA SOUZA, JEAN CARLOS 

JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O

 Autos nº. 3165-21.2018.811.0009 – Código nº. 114462DecisãoVistos, 

etc.Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de JEAN 

CARLOS JOSÉ, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

disposições do art. 330, do Código Penal, art. 309, do CTB, na forma do 

art. 70, parte final, do Código Penal, c/c art. 33, caput, e art. 40, IV, ambos 

da Lei nº. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, e CRISTINA 

DA SILVA SOUZA, igualmente qualificada nos autos, dando-a como 

incursa nas disposições dos arts. 33, caput, e 40, IV, ambos da Lei nº. 

11.343/2006, em concurso de agentes, conforme art. 29, do Código 

Penal.Devidamente notificados os acusados apresentaram defesas 

prévias às fls. 131/137 (Jean Carlos José) e 140 (Cristina da Silva Souza), 

sendo que Jean Carlos José suscitou preliminarmente inépcia da 

denúncia.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, devendo os 

acusados serem CITADOS e INTIMADOS para a audiência de instrução e 

julgamento que designo para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 

14h30min.Por conseguinte:a) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas 

partes, REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, 

conforme o caso; b) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e as Defesas dos 

acusados;c) Em relação aos requerimentos formulados pelo Ministério 

Público na cota, INDEFIRO apenas o pedido do item “a” vez que o referido 

órgão dispõe de meios próprios para tais requisições e não comprovou a 

impossibilidade de fazê-las, o que faço com fundamento no artigo 129, da 

CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e do artigo 1.373, inciso II da 

CNGC/MT.d)Conforme exige o artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

determino a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de policia de onde 

se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Cr iminais (SINIC);Às 

providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de novembro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010532-28.2016.811.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. É 

que ela desincumbiu parcialmente seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, existindo, no particular, 

demonstração parcial da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Observa-se que a parte autora acostou apenas as passagens 

aéreas e documentos pessoais dos passageiros, ausente qualquer 

comprovação de eventual dano sofrido, ou prejuízo advindo dos 

problemas técnicos enfrentados pela parte ré. Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão da manutenção não programada da aeronave, tendo 

observado os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º 

a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução 

nº 400/16, ambas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

dispositivos que regulamentam o procedimento em caso de atraso de voo: 

“Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem.” “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” 

“Art. 2º O transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o 

atraso, o motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de 

comunicação disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o 

passageiro informado quanto à previsão atualizada do horário de partida 

do voo. § 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no 

aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá 

oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) 

em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 
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passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, ao 

revés do que argumenta a parte ré, a superveniência de problemas 

técnicos na aeronave que faria o trecho contratado não se enquadra 

como evento de força maior, pois que não se trata de fator externo ou 

absolutamente imprevisível. Na realidade, a invocada manutenção não 

programada da aeronave constitui-se como fortuito interno, vale dizer, por 

se tratar de empresa de transporte aéreo de pessoas e coisas, o próprio 

meio, ou seja, o aeroplano, integra a execução do serviço, circunstância, 

que, embora não se possa prever o momento e o local de ocorrência, é 

bastante corriqueira, tanto que sujeito o avião à manutenção preventiva 

consoante as inúmeras normas e protocolos de segurança de regência. 

Daí porque não há falar em excludente de responsabilidade, na forma do 

art. 734, “caput”, parte final, e art. 737, parte final, do Código Civil e art. 

256, inciso II, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Ressalta-se, aliás, que dos dispositivos legais, suso declinados 

relacionados ao transporte é plenamente admitido o ressarcimento pelos 

danos ocorridos em razão de atraso ou cancelamento de voo: “Art. 734. O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade.” “Art. 737. O transportador está 

sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por 

perdas e danos, salvo motivo de força maior.” “Art. 256. O transportador 

responde pelo dano decorrente: II - de atraso do transporte aéreo 

contratado. § 1° O transportador não será responsável: b) no caso do item 

II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da 

autoridade aeronáutica, que será responsabilizada.” Portanto, restou 

comprovado que parte autora até o presente momento não utilizou o 

crédito disponibilizado pela parte ré, ou pediu seu reembolso, estando 

evidente o dever da empresa promovida em indenizar os prejuízos 

materiais suportados pela reclamante na quantia de R$ 465,62 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), valor 

este gasto com a aquisição das passagens. Porém, e mais uma vez, o 

mero atraso ou adiamento da viagem para o dia imediatamente seguinte 

pela parte ré, malgrado cause transtorno, por si só, não se traduz 

necessária e automaticamente em violação a direitos da personalidade 

humana, a ensejar reparação por dano moral III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

ressarcimento de R$ 465,62 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes a aquisição de passagem aérea, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389,395,398,404 e 407 

do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a 

partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmula 43 

do STJ). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 24 de outubro 

de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010532-28.2016.811.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. É 

que ela desincumbiu parcialmente seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, existindo, no particular, 

demonstração parcial da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Observa-se que a parte autora acostou apenas as passagens 

aéreas e documentos pessoais dos passageiros, ausente qualquer 

comprovação de eventual dano sofrido, ou prejuízo advindo dos 

problemas técnicos enfrentados pela parte ré. Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão da manutenção não programada da aeronave, tendo 

observado os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º 

a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução 

nº 400/16, ambas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

dispositivos que regulamentam o procedimento em caso de atraso de voo: 

“Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem.” “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” 

“Art. 2º O transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o 

atraso, o motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de 

comunicação disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o 

passageiro informado quanto à previsão atualizada do horário de partida 

do voo. § 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no 

aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá 

oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) 

em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 
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as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, ao 

revés do que argumenta a parte ré, a superveniência de problemas 

técnicos na aeronave que faria o trecho contratado não se enquadra 

como evento de força maior, pois que não se trata de fator externo ou 

absolutamente imprevisível. Na realidade, a invocada manutenção não 

programada da aeronave constitui-se como fortuito interno, vale dizer, por 

se tratar de empresa de transporte aéreo de pessoas e coisas, o próprio 

meio, ou seja, o aeroplano, integra a execução do serviço, circunstância, 

que, embora não se possa prever o momento e o local de ocorrência, é 

bastante corriqueira, tanto que sujeito o avião à manutenção preventiva 

consoante as inúmeras normas e protocolos de segurança de regência. 

Daí porque não há falar em excludente de responsabilidade, na forma do 

art. 734, “caput”, parte final, e art. 737, parte final, do Código Civil e art. 

256, inciso II, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Ressalta-se, aliás, que dos dispositivos legais, suso declinados 

relacionados ao transporte é plenamente admitido o ressarcimento pelos 

danos ocorridos em razão de atraso ou cancelamento de voo: “Art. 734. O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade.” “Art. 737. O transportador está 

sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por 

perdas e danos, salvo motivo de força maior.” “Art. 256. O transportador 

responde pelo dano decorrente: II - de atraso do transporte aéreo 

contratado. § 1° O transportador não será responsável: b) no caso do item 

II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da 

autoridade aeronáutica, que será responsabilizada.” Portanto, restou 

comprovado que parte autora até o presente momento não utilizou o 

crédito disponibilizado pela parte ré, ou pediu seu reembolso, estando 

evidente o dever da empresa promovida em indenizar os prejuízos 

materiais suportados pela reclamante na quantia de R$ 465,62 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), valor 

este gasto com a aquisição das passagens. Porém, e mais uma vez, o 

mero atraso ou adiamento da viagem para o dia imediatamente seguinte 

pela parte ré, malgrado cause transtorno, por si só, não se traduz 

necessária e automaticamente em violação a direitos da personalidade 

humana, a ensejar reparação por dano moral III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

ressarcimento de R$ 465,62 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes a aquisição de passagem aérea, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389,395,398,404 e 407 

do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a 

partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmula 43 

do STJ). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 24 de outubro 

de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018.
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010532-28.2016.811.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. É 

que ela desincumbiu parcialmente seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, existindo, no particular, 

demonstração parcial da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Observa-se que a parte autora acostou apenas as passagens 

aéreas e documentos pessoais dos passageiros, ausente qualquer 

comprovação de eventual dano sofrido, ou prejuízo advindo dos 

problemas técnicos enfrentados pela parte ré. Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão da manutenção não programada da aeronave, tendo 

observado os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º 

a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução 

nº 400/16, ambas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

dispositivos que regulamentam o procedimento em caso de atraso de voo: 

“Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem.” “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” 

“Art. 2º O transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o 

atraso, o motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de 

comunicação disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o 

passageiro informado quanto à previsão atualizada do horário de partida 

do voo. § 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no 

aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá 

oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) 

em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 
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local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, ao 

revés do que argumenta a parte ré, a superveniência de problemas 

técnicos na aeronave que faria o trecho contratado não se enquadra 

como evento de força maior, pois que não se trata de fator externo ou 

absolutamente imprevisível. Na realidade, a invocada manutenção não 

programada da aeronave constitui-se como fortuito interno, vale dizer, por 

se tratar de empresa de transporte aéreo de pessoas e coisas, o próprio 

meio, ou seja, o aeroplano, integra a execução do serviço, circunstância, 

que, embora não se possa prever o momento e o local de ocorrência, é 

bastante corriqueira, tanto que sujeito o avião à manutenção preventiva 

consoante as inúmeras normas e protocolos de segurança de regência. 

Daí porque não há falar em excludente de responsabilidade, na forma do 

art. 734, “caput”, parte final, e art. 737, parte final, do Código Civil e art. 

256, inciso II, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Ressalta-se, aliás, que dos dispositivos legais, suso declinados 

relacionados ao transporte é plenamente admitido o ressarcimento pelos 

danos ocorridos em razão de atraso ou cancelamento de voo: “Art. 734. O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade.” “Art. 737. O transportador está 

sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por 

perdas e danos, salvo motivo de força maior.” “Art. 256. O transportador 

responde pelo dano decorrente: II - de atraso do transporte aéreo 

contratado. § 1° O transportador não será responsável: b) no caso do item 

II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da 

autoridade aeronáutica, que será responsabilizada.” Portanto, restou 

comprovado que parte autora até o presente momento não utilizou o 

crédito disponibilizado pela parte ré, ou pediu seu reembolso, estando 

evidente o dever da empresa promovida em indenizar os prejuízos 

materiais suportados pela reclamante na quantia de R$ 465,62 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), valor 

este gasto com a aquisição das passagens. Porém, e mais uma vez, o 

mero atraso ou adiamento da viagem para o dia imediatamente seguinte 

pela parte ré, malgrado cause transtorno, por si só, não se traduz 

necessária e automaticamente em violação a direitos da personalidade 

humana, a ensejar reparação por dano moral III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

ressarcimento de R$ 465,62 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes a aquisição de passagem aérea, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389,395,398,404 e 407 

do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a 

partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmula 43 

do STJ). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 24 de outubro 

de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PAULA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001749-35.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ERICA PAULA PINTO 

POLO PASSIVO: Nome: OI S.A FINALIDADE: INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, através da advogada legalmente constituída nos autos, por 

todo o teor da sentença de id.: 14476447, bem como para que no prazo de 

10 (dez) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos 
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bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em 

caso de casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência. Colíder, 26/11/2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001749-35.2017.8.11.0009 I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - Da preliminar 

Primeiramente, afasto a preliminar de suspensão do feito em face dos 

Recursos Especiais 1525.134 e 1525.174, vez que além de não estar 

juntado tais decisões na peça como mencionado, os fatos do presente 

processo não condiz com os fatos elencados nos mencionados recursos, 

assim tal preliminar não merece recebimento. II.3 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora merecem parcial 

acolhimento. Aduz, em síntese, a parte promovente que contratou os 

serviços de telefonia móvel e internet da promovida e que ultrapassado um 

lapso de tempo os valores cobrados pelos serviços teriam sido majorados 

significadamente, ao passo que impossibilitou seu adimplemento, tentou 

resolver administrativamente, ora trocando o plano de telefonia, ora 

tentando cancelá-lo, todavia sem sucesso. Ao final, pugna que o contrato 

firmado entre as partes seja rescindido sem aplicação de qualquer multa 

por fidelização. O que restou confuso, foi que a promovente embora estar 

requerendo a rescisão do contrato firmado sem aplicação de multa por 

fidelização, questiona o fato da promovida haver suspendido os serviços 

de internet, em decorrência do não pagamento da fatura do mês junho de 

2017. Contudo, tal confusão não interferirá na decisão a seguir. Por outro 

lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus probatório subjetivo, 

não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos 

termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, resumindo em 

argumentar contrariamente aos anseios da parte promovente, sem juntar 

qualquer documento que comprovasse o motivo da majoração das faturas, 

motivo pelo qual a reclamante pugna pela rescisão do contrato. Ademais, o 

fato da reclamada tratar com a reclamante valor fixo nas faturas e o não 

cumprimento, por si só, caracteriza inadimplemento contratual por parte 

desta, autorizando a rescisão do contrato e a exclusão da cobrança da 

multa referente à quebra de fidelização. Senão vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL. TELEFONIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA 

QUE PREVÊ PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. 

INEXIGIBILIDADE. É lícita a rescisão do contrato sem obrigação de 

pagamento da multa contratual, relativa à cláusula de fidelidade, se o 

consumidor não deu causa à quebra contratual, e sim, a própria 

concessionária ao descumprir o pactuado entre as partes. (TJSC, 

Apelação Cível n. 2010.040646-1, de Balneário Camboriú, rel. Des. Sônia 

Maria Schmitz, j. 27-07-2010) (grifo nosso). E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. 

TELEFONIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA QUE 

PREVÊ PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. 

INEXIGIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, EM VIRTUDE DA 

COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. O defeito na prestação dos serviços de telefonia autoriza a 

rescisão do contrato sem a obrigação de pagamento da multa contratual, 

relativa à cláusula de fidelidade, porquanto não foi a consumidora quem 

deu causa à quebra contratual, mas a própria operadora. Alegação de que 

a consumidora havia sido alertada, à época do ato negocial, acerca de 

"áreas de sombra", que impossibilitariam a cobertura total do serviço 

contratado. Comprovação da alegação que competia à empresa de 

telefonia, que não se desincumbiu desse encargo probatório. Ademais, 

foge à regra comum que alguém queira contratar um serviço que já venha 

com defeito. (TJSC, Apelação Cível n. 2009.031824-1, de Joinville, rel. Des. 

Vanderlei Romer, j. 25-08-2009) (grifo nosso). Com efeito, no caso em 

apreço, cabe rescisão antecipada da avença, como não foi o demandante 

quem deu causa à quebra contratual, mas sim a própria requerida, ao 

descumprir o acordado, não há que se falar em aplicação da multa, 

relativa à cláusula de fidelidade. Já com relação aos danos morais, vale 

lembrar que estão incutidos na esfera subjetiva da pessoa, de modo que o 

acontecimento tido como violador deve atingir o plano de seus valores em 

sociedade, repercutindo em aspectos referentes tanto à reputação 

perante os demais membros sociais quanto no tocante à sua dor íntima. 

Ademais, a concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência 

de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 346 de 819



pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Acerca dessa 

temática, leciona Carlos Alberto Bittar: "[...] na prática, cumpre 

demonstrar-se que, pelo estado da pessoa, ou por desequilíbrio e, sua 

situação jurídica, moral, econômica, emocional ou outras, suportou ela 

consequências negativas advindas do ato lesivo. A experiência tem 

mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a 

personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a 

questão se reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, 

não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de 

aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma 

humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, 

pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do 

resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização 

do agente" (Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. p. 129-130). Especificamente sobre o descumprimento 

contratual, salienta o mencionado doutrinador que esse fato, por si só, não 

é suficiente para ensejar indenização por danos morais, pois não agride a 

dignidade humana: Outra conclusão que se tira desse novo enfoque 

constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo 

econômico não configuram por si sós, dano moral, porque não agridem a 

dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam 

subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento 

contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitem o aborrecimento 

normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem 

na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano 

moral (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98). No presente caso, pela conjuntura 

probatória apresentada, o fato ocorrido não ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento, uma vez que não há nos autos indício ou início de prova no 

sentido de que a demandante tenha, seu nome inserido em algum órgão de 

proteção por falta de pagamento de eventual fatura. Ao contrário, o 

referido problema não ultrapassou o mero dissabor, pois tão somente 

limitou-se a um descumprimento contratual. Assim, tendo em vista que 

aborrecimento não se confunde com abalo anímico, não há que se falar 

em condenação por danos morais. A respeito do assunto, colhe-se da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. INTERNET 

MÓVEL. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. DANO MORAL DO 

CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. Hipótese dos autos que caracteriza 

mero dissabor do autor provocado pelo inadimplemento do contrato pela 

operadora demandada. O descumprimento contratual, por si só, não tem o 

condão de gerar indenização por danos morais. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70035074038, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 21.07.2010) 

(Grifei). Desta forma, no caso em tela, caberá a rescisão do contrato sem 

aplicação de multa relativa à cláusula de fidelidade, contudo, não caberá 

danos morais pelos motivos acima expostos. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições preliminares; b) INTIMAR a 

parte autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito 

desta decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), 

própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em caso de 

casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência; 

b) DETERMINAR a rescisão do contrato de n.° 505.120.598-7 entabulado 

entre as partes de prestação de serviços de internet sem aplicação de 

multa relativa à cláusula de fidelidade, devendo a reclamada ser INTIMADA 

de tal decisão a fim de promover a baixa do contrato e suspensão de 

eventuais cobranças. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 08 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 08 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000121-11.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato de consumo cumulada com 

indenização por danos morais e materiais proposta por MARLENE 

CASSIANO em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/S - 

CASAS BAHIA, requerendo a condenação da requerida a devolução do 

valor de R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) pela mercadoria adquirida e não entregue e ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 13/11/2016 adquiriu no site de 

revendas da ré, um fogão a gás de quatro bocas, marca MONACO INOX 

VS 1, pagando pela mercadoria a quantia de R$ 423,32 (quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta e dois centavos), tal produto seria um presente 

para sua filha. Alega, que após dez dias da compra entrou em contato 

com a transportadora a qual informou que o produto ao ser recepcionado 

por esta foi devolvido para a loja vez que estava danificado, ao passo que 

a reclamante entrou em contato com a requerida e informou que não teria 

mais interesse no produto, solicitando o cancelamento da venda e a 

devolução do dinheiro, porém, até o presente momento o dinheiro não foi 

devolvido. Com efeito, restou incontroversa nos autos que a reclamante 

adquiriu produto no site de revendas da ré, e que diante a não entrega da 

mercadoria pediu o cancelamento da venda e estorno do dinheiro, 

conforme documentos juntados na inicial (Id’s n°. 4693693 e 4693705). Por 

outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus probatório 

subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, 

nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, resumindo 

em argumentar contrariamente aos anseios da parte promovente, sem 

juntar qualquer documento que comprovasse a entrega da mercadoria à 

promovente ou devolução do dinheiro. Desse, modo com relação aos 

danos materiais, considerando que a reclamada já teve oportunidade de 

entregar o produto, mantendo-se inerte até o presente momento, somente 

resta agora, conforme escolha da reclamante, a restituição do valor pago 

no produto, devidamente atualizado. Ao que tange os danos morais, 

verifico que a promovente adquiriu tal mercadoria com intuito de 

presentear sua filha, pagou por ele, mas a promovida não o entregou na 

forma combinada, muito menos lhe restituiu o valor pago, portanto, até o 

presente momento nada fizeram para resolver a questão, fatos estes que 

demonstram o total descaso para com seus consumidores, veja -se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA 
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INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO 

PRODUTO. DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA- RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O descumprimento contratual praticado na 

não entrega de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito 

perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade 

da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos 

seus clientes, passível assim de indenização por danos morais. (TJMT - 

APL: 314132017, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/05/2017). (Grifei). Evidente a falha na prestação de 

serviço, já que a promovida não entregou o produto, tampouco resolveu a 

situação na esfera administrativa, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor 

de produtos à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, o que significa que independe da figura da culpa, consoante 

disposição contida no art. 14 do Código de defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse âmbito, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRAZO ESTIPULADO 

PELA EMPRESA APELANTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO 

VALOR NÃO EFETUADO. AUTOR QUE TENTOU SOLUCIONAR O 

PROBLEMA DE FORMA PACÍFICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO 

ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

má prestação de serviço demonstrada pela ausência de entrega do 

produto (calculadora) já pago no prazo estipulado, bem como o descaso 

com o consumidor, comprovam a situação fática ensejadora de dano 

moral, porque o quadro extrapola a seara de mero aborrecimento e 

percalços do dia-a-dia. O valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais mostra-se adequado ao caso e atende ao caráter reparatório da 

sanção, de modo que não comporta redução. (TJMT - APL: 131052017, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Publicação: 17/03/2017). 

(Destaquei). Assim, como não houve a entrega do produto e nem mesmo a 

restituição do valor pago, mesmo depois de ter sido formulada devolução 

do dinheiro via chat, tais fatos configuram falha na prestação do serviço, 

dando ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia 

e desgosto sofridos pela promovente. A propósito, colho mais um julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. COMPRA DE LAVADORA VIA INTERNET. VENDA 

CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

JORNADA DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO 

QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. O quantum da indenização por 

dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais 

princípios. (TJMT - APL: 1675522015, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data de Publicação: 12/04/2016). (Grifei). O entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a falta 

de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Porém, com relação ao valor do 

dano moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato discutido nos autos; b) CONDENAR as 

empresas promovidas, solidariamente, a restituir o valor pago pela 

promovente, R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, devidamente 

corrigido pelos índices do INPC desde 13/04/2016, e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por ser 

tratar de responsabilidade contratual; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 

398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e 

correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e 

art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo 

dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 06 de 

novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000121-11.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato de consumo cumulada com 

indenização por danos morais e materiais proposta por MARLENE 

CASSIANO em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/S - 

CASAS BAHIA, requerendo a condenação da requerida a devolução do 

valor de R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) pela mercadoria adquirida e não entregue e ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 13/11/2016 adquiriu no site de 

revendas da ré, um fogão a gás de quatro bocas, marca MONACO INOX 

VS 1, pagando pela mercadoria a quantia de R$ 423,32 (quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta e dois centavos), tal produto seria um presente 

para sua filha. Alega, que após dez dias da compra entrou em contato 

com a transportadora a qual informou que o produto ao ser recepcionado 

por esta foi devolvido para a loja vez que estava danificado, ao passo que 

a reclamante entrou em contato com a requerida e informou que não teria 
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mais interesse no produto, solicitando o cancelamento da venda e a 

devolução do dinheiro, porém, até o presente momento o dinheiro não foi 

devolvido. Com efeito, restou incontroversa nos autos que a reclamante 

adquiriu produto no site de revendas da ré, e que diante a não entrega da 

mercadoria pediu o cancelamento da venda e estorno do dinheiro, 

conforme documentos juntados na inicial (Id’s n°. 4693693 e 4693705). Por 

outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus probatório 

subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, 

nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, resumindo 

em argumentar contrariamente aos anseios da parte promovente, sem 

juntar qualquer documento que comprovasse a entrega da mercadoria à 

promovente ou devolução do dinheiro. Desse, modo com relação aos 

danos materiais, considerando que a reclamada já teve oportunidade de 

entregar o produto, mantendo-se inerte até o presente momento, somente 

resta agora, conforme escolha da reclamante, a restituição do valor pago 

no produto, devidamente atualizado. Ao que tange os danos morais, 

verifico que a promovente adquiriu tal mercadoria com intuito de 

presentear sua filha, pagou por ele, mas a promovida não o entregou na 

forma combinada, muito menos lhe restituiu o valor pago, portanto, até o 

presente momento nada fizeram para resolver a questão, fatos estes que 

demonstram o total descaso para com seus consumidores, veja -se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA 

INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO 

PRODUTO. DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA- RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O descumprimento contratual praticado na 

não entrega de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito 

perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade 

da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos 

seus clientes, passível assim de indenização por danos morais. (TJMT - 

APL: 314132017, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/05/2017). (Grifei). Evidente a falha na prestação de 

serviço, já que a promovida não entregou o produto, tampouco resolveu a 

situação na esfera administrativa, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor 

de produtos à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, o que significa que independe da figura da culpa, consoante 

disposição contida no art. 14 do Código de defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse âmbito, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRAZO ESTIPULADO 

PELA EMPRESA APELANTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO 

VALOR NÃO EFETUADO. AUTOR QUE TENTOU SOLUCIONAR O 

PROBLEMA DE FORMA PACÍFICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO 

ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

má prestação de serviço demonstrada pela ausência de entrega do 

produto (calculadora) já pago no prazo estipulado, bem como o descaso 

com o consumidor, comprovam a situação fática ensejadora de dano 

moral, porque o quadro extrapola a seara de mero aborrecimento e 

percalços do dia-a-dia. O valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais mostra-se adequado ao caso e atende ao caráter reparatório da 

sanção, de modo que não comporta redução. (TJMT - APL: 131052017, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Publicação: 17/03/2017). 

(Destaquei). Assim, como não houve a entrega do produto e nem mesmo a 

restituição do valor pago, mesmo depois de ter sido formulada devolução 

do dinheiro via chat, tais fatos configuram falha na prestação do serviço, 

dando ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia 

e desgosto sofridos pela promovente. A propósito, colho mais um julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. COMPRA DE LAVADORA VIA INTERNET. VENDA 

CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

JORNADA DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO 

QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. O quantum da indenização por 

dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais 

princípios. (TJMT - APL: 1675522015, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data de Publicação: 12/04/2016). (Grifei). O entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a falta 

de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Porém, com relação ao valor do 

dano moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato discutido nos autos; b) CONDENAR as 

empresas promovidas, solidariamente, a restituir o valor pago pela 

promovente, R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, devidamente 

corrigido pelos índices do INPC desde 13/04/2016, e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por ser 

tratar de responsabilidade contratual; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 

398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e 

correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e 

art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo 

dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 06 de 

novembro de 2018.
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000121-11.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato de consumo cumulada com 

indenização por danos morais e materiais proposta por MARLENE 

CASSIANO em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/S - 

CASAS BAHIA, requerendo a condenação da requerida a devolução do 

valor de R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) pela mercadoria adquirida e não entregue e ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 13/11/2016 adquiriu no site de 

revendas da ré, um fogão a gás de quatro bocas, marca MONACO INOX 

VS 1, pagando pela mercadoria a quantia de R$ 423,32 (quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta e dois centavos), tal produto seria um presente 

para sua filha. Alega, que após dez dias da compra entrou em contato 

com a transportadora a qual informou que o produto ao ser recepcionado 

por esta foi devolvido para a loja vez que estava danificado, ao passo que 

a reclamante entrou em contato com a requerida e informou que não teria 

mais interesse no produto, solicitando o cancelamento da venda e a 

devolução do dinheiro, porém, até o presente momento o dinheiro não foi 

devolvido. Com efeito, restou incontroversa nos autos que a reclamante 

adquiriu produto no site de revendas da ré, e que diante a não entrega da 

mercadoria pediu o cancelamento da venda e estorno do dinheiro, 

conforme documentos juntados na inicial (Id’s n°. 4693693 e 4693705). Por 

outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus probatório 

subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, 

nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, resumindo 

em argumentar contrariamente aos anseios da parte promovente, sem 

juntar qualquer documento que comprovasse a entrega da mercadoria à 

promovente ou devolução do dinheiro. Desse, modo com relação aos 

danos materiais, considerando que a reclamada já teve oportunidade de 

entregar o produto, mantendo-se inerte até o presente momento, somente 

resta agora, conforme escolha da reclamante, a restituição do valor pago 

no produto, devidamente atualizado. Ao que tange os danos morais, 

verifico que a promovente adquiriu tal mercadoria com intuito de 

presentear sua filha, pagou por ele, mas a promovida não o entregou na 

forma combinada, muito menos lhe restituiu o valor pago, portanto, até o 

presente momento nada fizeram para resolver a questão, fatos estes que 

demonstram o total descaso para com seus consumidores, veja -se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA 

INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO 

PRODUTO. DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA- RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O descumprimento contratual praticado na 

não entrega de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito 

perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade 

da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos 

seus clientes, passível assim de indenização por danos morais. (TJMT - 

APL: 314132017, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/05/2017). (Grifei). Evidente a falha na prestação de 

serviço, já que a promovida não entregou o produto, tampouco resolveu a 

situação na esfera administrativa, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor 

de produtos à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, o que significa que independe da figura da culpa, consoante 

disposição contida no art. 14 do Código de defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse âmbito, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRAZO ESTIPULADO 

PELA EMPRESA APELANTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO 

VALOR NÃO EFETUADO. AUTOR QUE TENTOU SOLUCIONAR O 

PROBLEMA DE FORMA PACÍFICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO 

ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

má prestação de serviço demonstrada pela ausência de entrega do 

produto (calculadora) já pago no prazo estipulado, bem como o descaso 

com o consumidor, comprovam a situação fática ensejadora de dano 

moral, porque o quadro extrapola a seara de mero aborrecimento e 

percalços do dia-a-dia. O valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais mostra-se adequado ao caso e atende ao caráter reparatório da 

sanção, de modo que não comporta redução. (TJMT - APL: 131052017, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Publicação: 17/03/2017). 

(Destaquei). Assim, como não houve a entrega do produto e nem mesmo a 

restituição do valor pago, mesmo depois de ter sido formulada devolução 

do dinheiro via chat, tais fatos configuram falha na prestação do serviço, 

dando ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia 

e desgosto sofridos pela promovente. A propósito, colho mais um julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. COMPRA DE LAVADORA VIA INTERNET. VENDA 

CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

JORNADA DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO 

QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. O quantum da indenização por 

dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais 

princípios. (TJMT - APL: 1675522015, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data de Publicação: 12/04/2016). (Grifei). O entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a falta 

de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Porém, com relação ao valor do 

dano moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato discutido nos autos; b) CONDENAR as 

empresas promovidas, solidariamente, a restituir o valor pago pela 

promovente, R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, devidamente 

corrigido pelos índices do INPC desde 13/04/2016, e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por ser 

tratar de responsabilidade contratual; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 

398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e 

correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e 

art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo 

dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 
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recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 06 de 

novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000121-11.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato de consumo cumulada com 

indenização por danos morais e materiais proposta por MARLENE 

CASSIANO em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/S - 

CASAS BAHIA, requerendo a condenação da requerida a devolução do 

valor de R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) pela mercadoria adquirida e não entregue e ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 13/11/2016 adquiriu no site de 

revendas da ré, um fogão a gás de quatro bocas, marca MONACO INOX 

VS 1, pagando pela mercadoria a quantia de R$ 423,32 (quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta e dois centavos), tal produto seria um presente 

para sua filha. Alega, que após dez dias da compra entrou em contato 

com a transportadora a qual informou que o produto ao ser recepcionado 

por esta foi devolvido para a loja vez que estava danificado, ao passo que 

a reclamante entrou em contato com a requerida e informou que não teria 

mais interesse no produto, solicitando o cancelamento da venda e a 

devolução do dinheiro, porém, até o presente momento o dinheiro não foi 

devolvido. Com efeito, restou incontroversa nos autos que a reclamante 

adquiriu produto no site de revendas da ré, e que diante a não entrega da 

mercadoria pediu o cancelamento da venda e estorno do dinheiro, 

conforme documentos juntados na inicial (Id’s n°. 4693693 e 4693705). Por 

outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus probatório 

subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, 

nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, resumindo 

em argumentar contrariamente aos anseios da parte promovente, sem 

juntar qualquer documento que comprovasse a entrega da mercadoria à 

promovente ou devolução do dinheiro. Desse, modo com relação aos 

danos materiais, considerando que a reclamada já teve oportunidade de 

entregar o produto, mantendo-se inerte até o presente momento, somente 

resta agora, conforme escolha da reclamante, a restituição do valor pago 

no produto, devidamente atualizado. Ao que tange os danos morais, 

verifico que a promovente adquiriu tal mercadoria com intuito de 

presentear sua filha, pagou por ele, mas a promovida não o entregou na 

forma combinada, muito menos lhe restituiu o valor pago, portanto, até o 

presente momento nada fizeram para resolver a questão, fatos estes que 

demonstram o total descaso para com seus consumidores, veja -se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA 

INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO 

PRODUTO. DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA- RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O descumprimento contratual praticado na 

não entrega de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito 

perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade 

da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos 

seus clientes, passível assim de indenização por danos morais. (TJMT - 

APL: 314132017, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/05/2017). (Grifei). Evidente a falha na prestação de 

serviço, já que a promovida não entregou o produto, tampouco resolveu a 

situação na esfera administrativa, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor 

de produtos à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, o que significa que independe da figura da culpa, consoante 

disposição contida no art. 14 do Código de defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse âmbito, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRAZO ESTIPULADO 

PELA EMPRESA APELANTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO 

VALOR NÃO EFETUADO. AUTOR QUE TENTOU SOLUCIONAR O 

PROBLEMA DE FORMA PACÍFICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO 

ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

má prestação de serviço demonstrada pela ausência de entrega do 

produto (calculadora) já pago no prazo estipulado, bem como o descaso 

com o consumidor, comprovam a situação fática ensejadora de dano 

moral, porque o quadro extrapola a seara de mero aborrecimento e 

percalços do dia-a-dia. O valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais mostra-se adequado ao caso e atende ao caráter reparatório da 

sanção, de modo que não comporta redução. (TJMT - APL: 131052017, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Publicação: 17/03/2017). 

(Destaquei). Assim, como não houve a entrega do produto e nem mesmo a 

restituição do valor pago, mesmo depois de ter sido formulada devolução 

do dinheiro via chat, tais fatos configuram falha na prestação do serviço, 

dando ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia 

e desgosto sofridos pela promovente. A propósito, colho mais um julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. COMPRA DE LAVADORA VIA INTERNET. VENDA 

CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

JORNADA DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO 

QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. O quantum da indenização por 

dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais 

princípios. (TJMT - APL: 1675522015, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data de Publicação: 12/04/2016). (Grifei). O entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a falta 

de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Porém, com relação ao valor do 

dano moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato discutido nos autos; b) CONDENAR as 
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empresas promovidas, solidariamente, a restituir o valor pago pela 

promovente, R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, devidamente 

corrigido pelos índices do INPC desde 13/04/2016, e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por ser 

tratar de responsabilidade contratual; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 

398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e 

correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e 

art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo 

dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 06 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO PABLO JUSTINO PEIXOTO OAB - RJ136257 (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000121-11.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato de consumo cumulada com 

indenização por danos morais e materiais proposta por MARLENE 

CASSIANO em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/S - 

CASAS BAHIA, requerendo a condenação da requerida a devolução do 

valor de R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) pela mercadoria adquirida e não entregue e ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 13/11/2016 adquiriu no site de 

revendas da ré, um fogão a gás de quatro bocas, marca MONACO INOX 

VS 1, pagando pela mercadoria a quantia de R$ 423,32 (quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta e dois centavos), tal produto seria um presente 

para sua filha. Alega, que após dez dias da compra entrou em contato 

com a transportadora a qual informou que o produto ao ser recepcionado 

por esta foi devolvido para a loja vez que estava danificado, ao passo que 

a reclamante entrou em contato com a requerida e informou que não teria 

mais interesse no produto, solicitando o cancelamento da venda e a 

devolução do dinheiro, porém, até o presente momento o dinheiro não foi 

devolvido. Com efeito, restou incontroversa nos autos que a reclamante 

adquiriu produto no site de revendas da ré, e que diante a não entrega da 

mercadoria pediu o cancelamento da venda e estorno do dinheiro, 

conforme documentos juntados na inicial (Id’s n°. 4693693 e 4693705). Por 

outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus probatório 

subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, 

nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, resumindo 

em argumentar contrariamente aos anseios da parte promovente, sem 

juntar qualquer documento que comprovasse a entrega da mercadoria à 

promovente ou devolução do dinheiro. Desse, modo com relação aos 

danos materiais, considerando que a reclamada já teve oportunidade de 

entregar o produto, mantendo-se inerte até o presente momento, somente 

resta agora, conforme escolha da reclamante, a restituição do valor pago 

no produto, devidamente atualizado. Ao que tange os danos morais, 

verifico que a promovente adquiriu tal mercadoria com intuito de 

presentear sua filha, pagou por ele, mas a promovida não o entregou na 

forma combinada, muito menos lhe restituiu o valor pago, portanto, até o 

presente momento nada fizeram para resolver a questão, fatos estes que 

demonstram o total descaso para com seus consumidores, veja -se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA 

INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO 

PRODUTO. DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA- RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O descumprimento contratual praticado na 

não entrega de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito 

perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade 

da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos 

seus clientes, passível assim de indenização por danos morais. (TJMT - 

APL: 314132017, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/05/2017). (Grifei). Evidente a falha na prestação de 

serviço, já que a promovida não entregou o produto, tampouco resolveu a 

situação na esfera administrativa, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor 

de produtos à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, o que significa que independe da figura da culpa, consoante 

disposição contida no art. 14 do Código de defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse âmbito, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRAZO ESTIPULADO 

PELA EMPRESA APELANTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO 

VALOR NÃO EFETUADO. AUTOR QUE TENTOU SOLUCIONAR O 

PROBLEMA DE FORMA PACÍFICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO 

ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

má prestação de serviço demonstrada pela ausência de entrega do 

produto (calculadora) já pago no prazo estipulado, bem como o descaso 

com o consumidor, comprovam a situação fática ensejadora de dano 

moral, porque o quadro extrapola a seara de mero aborrecimento e 

percalços do dia-a-dia. O valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais mostra-se adequado ao caso e atende ao caráter reparatório da 

sanção, de modo que não comporta redução. (TJMT - APL: 131052017, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Publicação: 17/03/2017). 

(Destaquei). Assim, como não houve a entrega do produto e nem mesmo a 

restituição do valor pago, mesmo depois de ter sido formulada devolução 

do dinheiro via chat, tais fatos configuram falha na prestação do serviço, 

dando ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia 

e desgosto sofridos pela promovente. A propósito, colho mais um julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. COMPRA DE LAVADORA VIA INTERNET. VENDA 

CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

JORNADA DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO 

QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 
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aborrecimento e percalços do dia-a-dia. O quantum da indenização por 

dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais 

princípios. (TJMT - APL: 1675522015, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data de Publicação: 12/04/2016). (Grifei). O entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a falta 

de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na 

solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Porém, com relação ao valor do 

dano moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato discutido nos autos; b) CONDENAR as 

empresas promovidas, solidariamente, a restituir o valor pago pela 

promovente, R$ 423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, devidamente 

corrigido pelos índices do INPC desde 13/04/2016, e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por ser 

tratar de responsabilidade contratual; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 

398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e 

correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e 

art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo 

dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 06 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000305-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Não há 

em que se falar em incompetência absoluta que autorize a afastar a 

incompetência deste Juízo, inclusive, a Caixa Econômica Federal nem 

sequer figura como parte ativa no feito, e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no art. 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. E os pedidos 

formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. A parte 

passiva, não desimcumbiu seu ônus probatório subjetivo, não 

apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do 

art. 333, II, do CPC, vez que não comprovou que realizou a intimação da 

promovente da cessão de crédito outrora realizada com a CEF. A 

promovida juntou contrato de cessão de crédito celebrado com a Caixa 

Econômica Federal em 29/10/2015, através do qual, a CEF cedeu para a 

mesma diversos contratos/créditos, dentre os quais, o existente em nome 

da requerente decorrente da conta bancária e utilização de crédito da 

mesma, em razão de tal cessão de crédito a ré passou ser a nova titular 

do crédito que anteriormente pertencia a CEF. Após, juntou extrato da 

dívida da promovente, demonstrando que o crédito eventualmente cedido a 

ré, foi o relativo ao débito no valor de R$ 3.882,76 (três mil oitocentos e 

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), contrato n°. 

102278000388114: Contudo, não restou demonstrado que a promovida 

notificou efetivamente a promovente de tal cessão de crédito. Não 

obstante a promovida tenha providenciado o envio da notificação à 

credora, a fim de dar-lhe conhecimento a respeito da cessão de crédito 

ocorrida, tendo em vista o envio do comunicado/notificação pelo correio 

em janeiro de 2016, Id n°. 8024700, no endereço indicado na inicial, a fim 

de que a reclamante regularizasse sua situação junto a empresa ré no 

prazo de 10 (dez) dias. Não existe comprovação de que esta 

correspondência foi efetivamente entregue à reclamante, vez que NÃO 

possui CARIMBO DOS CORREIOS de entrega na casa da reclamante, 

assim, a reclamada não cumpriu o estabelecido no art. 290 do Código Civil. 

Logo, a cessão de crédito não tem eficácia, haja vista que não ficou 

comprovado a notificação da parte promovente. Assim, a promovida não 

deveria ter inserido o nome da parte promovente nos órgãos de proteção 

ao crédito não havendo que se falar em exercício regular de um direito. De 

outra parte, patente a ocorrência de dano moral indenizável, já que o abalo 

é demonstrado pelo fato da inclusão indevida do nome da promovente em 

cadastros de restrição ao crédito. Neste sentido, colhem-se julgados: 

DANO MORAL. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito 

Cessão de crédito Improcedência da ação e da reconvenção da ré, 

cessionária Irresignação da autora Cabimento em parte. Falta de 

notificação da cessão à devedora Inexigibilidade do crédito Inteligência do 

art. 290 do Código Civil. Ineficácia da cessão de crédito em face da 

devedora que implica a inexistência de relação jurídica entre as partes e a 

consequente ilegitimidade da ré para a negativação do nome da 

requerente. Indenização devida Dano in re ipsa Montante indenizatório 

fixado em R$10.000,00 Correção monetária a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios contados da negativação 

(Súmula nº 54 do STJ) Recurso provido em parte. (TJ-SP; APL 

0013092-83.2011.8.26.0576; Ac. 7246508; São José do Rio Preto; Sétima 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 11/12/2013; 

DJESP 07/01/2014). (Destaquei). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide, eis que o juiz tem o poder-dever de impedir 

a produção de prova inútil ou desnecessária, ante a aplicação da teoria da 

causa madura. Inclusão indevida do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. Declaração de inexistência de débito. Falta de notificação 

da cessão de crédito ao devedor não pode ser considerada eficaz em 

relação ao mesmo, e conseguintemente, a dívida não poderia ter sido 

encaminhada aos órgãos de proteção ao crédito. Responsabilidade 

objetiva. Existência de correlação entre a conduta da empresa ré e o dano 

causado ao autor. Teoria do risco profissional. Indenização a título de 

dano moral devida (in rem ipsam). Hipótese de dano moral presumido. 

Quantum indenizatório mantido, em consonância com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Mantida. Apelo Improvido. 

(TJ-SP - APL: 00588049020128260405 SP 0058804-90.2012.8.26.0405, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 14/05/2014, 7ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2014) (Grifei) Por tais 

motivos, faz jus a promovente ao pleito de indenização por danos morais, 

pois o apontamento indevido à lista de devedores inadimplentes é dano de 

natureza in re ipsa, posto que gera, ou carrega potencialidade de gerar, 

inúmeras consequências nas relações jurídicas próprias da vida em 
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sociedade, e os procedimentos adotados pela promovida para atingir seus 

objetivos econômicos não podem servir de justificativa à lesão de direito 

alheio, como ocorreu no caso em tela. Com relação ao valor do dano 

moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita Ademais, para que a cessão de crédito tenha eficácia, muito 

embora tenha a ré juntado documentos que eventualmente comprovam 

que a CEF cedeu para esta crédito em nome da autora, tal cessão só será 

válida após efetiva intimação do devedor. Nesta senda, segue julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PROTOCOLO DE NOTIFICAÇÃO 

DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. Nos termos do art. 290, do Código 

Civil, para que a cessão de crédito tenha eficácia perante o devedor, 

imprescindível a expressa notificação deste. Na hipótese dos autos, 

ausente prova nesse sentido. Cancelamento da inscrição negativa e 

inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto não for 

procedida à notificação da cessão de crédito à devedora. Declaração de 

inexistência do débito afastada. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70055558043, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 14/08/2013) (TJ-RS - AC: 

70055558043 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 

14/08/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 21/08/2013) (Destaquei) III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) ACOLHER o pedido de 

inexistência do débito apontado na inicial; b) DETERMINAR à(s) empresa(s) 

reclamada(s) que proceda(m) ao cancelamento definitivo da inscrição do 

nome da parte reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela 

aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 

termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) 

parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a 

título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na 

forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante 

art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. 

Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

06 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000305-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Não há 

em que se falar em incompetência absoluta que autorize a afastar a 

incompetência deste Juízo, inclusive, a Caixa Econômica Federal nem 

sequer figura como parte ativa no feito, e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no art. 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. E os pedidos 

formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. A parte 

passiva, não desimcumbiu seu ônus probatório subjetivo, não 

apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do 

art. 333, II, do CPC, vez que não comprovou que realizou a intimação da 

promovente da cessão de crédito outrora realizada com a CEF. A 

promovida juntou contrato de cessão de crédito celebrado com a Caixa 

Econômica Federal em 29/10/2015, através do qual, a CEF cedeu para a 

mesma diversos contratos/créditos, dentre os quais, o existente em nome 

da requerente decorrente da conta bancária e utilização de crédito da 

mesma, em razão de tal cessão de crédito a ré passou ser a nova titular 

do crédito que anteriormente pertencia a CEF. Após, juntou extrato da 

dívida da promovente, demonstrando que o crédito eventualmente cedido a 

ré, foi o relativo ao débito no valor de R$ 3.882,76 (três mil oitocentos e 

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), contrato n°. 

102278000388114: Contudo, não restou demonstrado que a promovida 

notificou efetivamente a promovente de tal cessão de crédito. Não 

obstante a promovida tenha providenciado o envio da notificação à 

credora, a fim de dar-lhe conhecimento a respeito da cessão de crédito 

ocorrida, tendo em vista o envio do comunicado/notificação pelo correio 

em janeiro de 2016, Id n°. 8024700, no endereço indicado na inicial, a fim 

de que a reclamante regularizasse sua situação junto a empresa ré no 

prazo de 10 (dez) dias. Não existe comprovação de que esta 

correspondência foi efetivamente entregue à reclamante, vez que NÃO 

possui CARIMBO DOS CORREIOS de entrega na casa da reclamante, 

assim, a reclamada não cumpriu o estabelecido no art. 290 do Código Civil. 

Logo, a cessão de crédito não tem eficácia, haja vista que não ficou 

comprovado a notificação da parte promovente. Assim, a promovida não 

deveria ter inserido o nome da parte promovente nos órgãos de proteção 

ao crédito não havendo que se falar em exercício regular de um direito. De 

outra parte, patente a ocorrência de dano moral indenizável, já que o abalo 

é demonstrado pelo fato da inclusão indevida do nome da promovente em 

cadastros de restrição ao crédito. Neste sentido, colhem-se julgados: 

DANO MORAL. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito 

Cessão de crédito Improcedência da ação e da reconvenção da ré, 

cessionária Irresignação da autora Cabimento em parte. Falta de 

notificação da cessão à devedora Inexigibilidade do crédito Inteligência do 

art. 290 do Código Civil. Ineficácia da cessão de crédito em face da 

devedora que implica a inexistência de relação jurídica entre as partes e a 

consequente ilegitimidade da ré para a negativação do nome da 

requerente. Indenização devida Dano in re ipsa Montante indenizatório 

fixado em R$10.000,00 Correção monetária a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios contados da negativação 

(Súmula nº 54 do STJ) Recurso provido em parte. (TJ-SP; APL 

0013092-83.2011.8.26.0576; Ac. 7246508; São José do Rio Preto; Sétima 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 11/12/2013; 

DJESP 07/01/2014). (Destaquei). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide, eis que o juiz tem o poder-dever de impedir 

a produção de prova inútil ou desnecessária, ante a aplicação da teoria da 

causa madura. Inclusão indevida do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. Declaração de inexistência de débito. Falta de notificação 

da cessão de crédito ao devedor não pode ser considerada eficaz em 
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relação ao mesmo, e conseguintemente, a dívida não poderia ter sido 

encaminhada aos órgãos de proteção ao crédito. Responsabilidade 

objetiva. Existência de correlação entre a conduta da empresa ré e o dano 

causado ao autor. Teoria do risco profissional. Indenização a título de 

dano moral devida (in rem ipsam). Hipótese de dano moral presumido. 

Quantum indenizatório mantido, em consonância com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Mantida. Apelo Improvido. 

(TJ-SP - APL: 00588049020128260405 SP 0058804-90.2012.8.26.0405, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 14/05/2014, 7ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2014) (Grifei) Por tais 

motivos, faz jus a promovente ao pleito de indenização por danos morais, 

pois o apontamento indevido à lista de devedores inadimplentes é dano de 

natureza in re ipsa, posto que gera, ou carrega potencialidade de gerar, 

inúmeras consequências nas relações jurídicas próprias da vida em 

sociedade, e os procedimentos adotados pela promovida para atingir seus 

objetivos econômicos não podem servir de justificativa à lesão de direito 

alheio, como ocorreu no caso em tela. Com relação ao valor do dano 

moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita Ademais, para que a cessão de crédito tenha eficácia, muito 

embora tenha a ré juntado documentos que eventualmente comprovam 

que a CEF cedeu para esta crédito em nome da autora, tal cessão só será 

válida após efetiva intimação do devedor. Nesta senda, segue julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PROTOCOLO DE NOTIFICAÇÃO 

DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. Nos termos do art. 290, do Código 

Civil, para que a cessão de crédito tenha eficácia perante o devedor, 

imprescindível a expressa notificação deste. Na hipótese dos autos, 

ausente prova nesse sentido. Cancelamento da inscrição negativa e 

inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto não for 

procedida à notificação da cessão de crédito à devedora. Declaração de 

inexistência do débito afastada. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70055558043, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 14/08/2013) (TJ-RS - AC: 

70055558043 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 

14/08/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 21/08/2013) (Destaquei) III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) ACOLHER o pedido de 

inexistência do débito apontado na inicial; b) DETERMINAR à(s) empresa(s) 

reclamada(s) que proceda(m) ao cancelamento definitivo da inscrição do 

nome da parte reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela 

aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 

termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) 

parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a 

título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na 

forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante 

art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. 

Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

06 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000305-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Não há 

em que se falar em incompetência absoluta que autorize a afastar a 

incompetência deste Juízo, inclusive, a Caixa Econômica Federal nem 

sequer figura como parte ativa no feito, e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no art. 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. E os pedidos 

formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. A parte 

passiva, não desimcumbiu seu ônus probatório subjetivo, não 

apresentando fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do 

art. 333, II, do CPC, vez que não comprovou que realizou a intimação da 

promovente da cessão de crédito outrora realizada com a CEF. A 

promovida juntou contrato de cessão de crédito celebrado com a Caixa 

Econômica Federal em 29/10/2015, através do qual, a CEF cedeu para a 

mesma diversos contratos/créditos, dentre os quais, o existente em nome 

da requerente decorrente da conta bancária e utilização de crédito da 

mesma, em razão de tal cessão de crédito a ré passou ser a nova titular 

do crédito que anteriormente pertencia a CEF. Após, juntou extrato da 

dívida da promovente, demonstrando que o crédito eventualmente cedido a 

ré, foi o relativo ao débito no valor de R$ 3.882,76 (três mil oitocentos e 

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), contrato n°. 

102278000388114: Contudo, não restou demonstrado que a promovida 

notificou efetivamente a promovente de tal cessão de crédito. Não 

obstante a promovida tenha providenciado o envio da notificação à 

credora, a fim de dar-lhe conhecimento a respeito da cessão de crédito 

ocorrida, tendo em vista o envio do comunicado/notificação pelo correio 

em janeiro de 2016, Id n°. 8024700, no endereço indicado na inicial, a fim 

de que a reclamante regularizasse sua situação junto a empresa ré no 

prazo de 10 (dez) dias. Não existe comprovação de que esta 

correspondência foi efetivamente entregue à reclamante, vez que NÃO 

possui CARIMBO DOS CORREIOS de entrega na casa da reclamante, 

assim, a reclamada não cumpriu o estabelecido no art. 290 do Código Civil. 

Logo, a cessão de crédito não tem eficácia, haja vista que não ficou 

comprovado a notificação da parte promovente. Assim, a promovida não 

deveria ter inserido o nome da parte promovente nos órgãos de proteção 

ao crédito não havendo que se falar em exercício regular de um direito. De 

outra parte, patente a ocorrência de dano moral indenizável, já que o abalo 

é demonstrado pelo fato da inclusão indevida do nome da promovente em 

cadastros de restrição ao crédito. Neste sentido, colhem-se julgados: 

DANO MORAL. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito 

Cessão de crédito Improcedência da ação e da reconvenção da ré, 

cessionária Irresignação da autora Cabimento em parte. Falta de 

notificação da cessão à devedora Inexigibilidade do crédito Inteligência do 

art. 290 do Código Civil. Ineficácia da cessão de crédito em face da 

devedora que implica a inexistência de relação jurídica entre as partes e a 

consequente ilegitimidade da ré para a negativação do nome da 
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requerente. Indenização devida Dano in re ipsa Montante indenizatório 

fixado em R$10.000,00 Correção monetária a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios contados da negativação 

(Súmula nº 54 do STJ) Recurso provido em parte. (TJ-SP; APL 

0013092-83.2011.8.26.0576; Ac. 7246508; São José do Rio Preto; Sétima 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 11/12/2013; 

DJESP 07/01/2014). (Destaquei). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide, eis que o juiz tem o poder-dever de impedir 

a produção de prova inútil ou desnecessária, ante a aplicação da teoria da 

causa madura. Inclusão indevida do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. Declaração de inexistência de débito. Falta de notificação 

da cessão de crédito ao devedor não pode ser considerada eficaz em 

relação ao mesmo, e conseguintemente, a dívida não poderia ter sido 

encaminhada aos órgãos de proteção ao crédito. Responsabilidade 

objetiva. Existência de correlação entre a conduta da empresa ré e o dano 

causado ao autor. Teoria do risco profissional. Indenização a título de 

dano moral devida (in rem ipsam). Hipótese de dano moral presumido. 

Quantum indenizatório mantido, em consonância com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Mantida. Apelo Improvido. 

(TJ-SP - APL: 00588049020128260405 SP 0058804-90.2012.8.26.0405, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 14/05/2014, 7ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2014) (Grifei) Por tais 

motivos, faz jus a promovente ao pleito de indenização por danos morais, 

pois o apontamento indevido à lista de devedores inadimplentes é dano de 

natureza in re ipsa, posto que gera, ou carrega potencialidade de gerar, 

inúmeras consequências nas relações jurídicas próprias da vida em 

sociedade, e os procedimentos adotados pela promovida para atingir seus 

objetivos econômicos não podem servir de justificativa à lesão de direito 

alheio, como ocorreu no caso em tela. Com relação ao valor do dano 

moral, sabe-se que na sua fixação incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. No caso dos 

autos, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não 

consegue reverter à situação da promovente ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita Ademais, para que a cessão de crédito tenha eficácia, muito 

embora tenha a ré juntado documentos que eventualmente comprovam 

que a CEF cedeu para esta crédito em nome da autora, tal cessão só será 

válida após efetiva intimação do devedor. Nesta senda, segue julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PROTOCOLO DE NOTIFICAÇÃO 

DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. Nos termos do art. 290, do Código 

Civil, para que a cessão de crédito tenha eficácia perante o devedor, 

imprescindível a expressa notificação deste. Na hipótese dos autos, 

ausente prova nesse sentido. Cancelamento da inscrição negativa e 

inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto não for 

procedida à notificação da cessão de crédito à devedora. Declaração de 

inexistência do débito afastada. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70055558043, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 14/08/2013) (TJ-RS - AC: 

70055558043 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 

14/08/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 21/08/2013) (Destaquei) III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) ACOLHER o pedido de 

inexistência do débito apontado na inicial; b) DETERMINAR à(s) empresa(s) 

reclamada(s) que proceda(m) ao cancelamento definitivo da inscrição do 

nome da parte reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela 

aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 

termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) 

parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a 

título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na 

forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante 

art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 06 de novembro de 2018. 

Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

06 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010180-70.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por RUTE CORREA SOUZA DOS SANTOS em desfavor de TIM CELULAR, 

requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz a parte autora, em síntese, 

que foi titular da linha de telefone celular nº (66) 8120-1282 com a parte 

ré, da qual no dia 22/05/2015 por meio do protocolo de atendimento n°. 

2015283544514 pediu o cancelamento. Diz que após o pedido de 

cancelamento a empresa ré não encaminhou quaisquer boleto para 

pagamento acreditando fielmente que sua linha de fato havia sido 

cancelada. Contudo, ao tentar realizar uma compra no comércio local foi 

barrada por haver notificação em seu nome, surpreendida que foi ao 

verificar que seus dados cadastrais foram inseridos na lista de 

inadimplentes pela empresa ré. Em sede de contestação (Id. 2904192), a 

empresa reclamada, não apresentou prova concreta e suficiente que 

pudesse justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, 

supostamente decorrente da contratação da linha telefônica (66) 

8120-1282, sequer colacionando o respectivo contrato celebrado entre as 

partes ou mesmo elementos que indicassem a efetiva existência de 

relação jurídica entre as partes (gravações telefônicas de atendimentos, 

documentos subscritos pela parte consumidora e outros). Então, 

demonstrada a irregularidade da cobrança pela parte ativa, não se 

desincumbindo a parte passiva de seu ônus probatório subjetivo, a par de 

não incidente fato modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 

333, II, do CPC, a declaração do indébito é medida que se impõe efetivando 

a tutela antecipada já deferida nos autos (Id n. 2904170), qual seja, 

retirada do nome da parte ativa do cadastro de inadimplentes. No 

particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 

186 e art. 927 do Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da 
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personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado a 

pesquisar a origem da negativação, ingressar com demanda perante o 

Poder Judiciário, ação que demanda razoável tempo e consumiram energia 

psíquica e emocional. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

com o devido respeito ao valor requerido/sugerido pela parte autora, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa razoável à gravidade da conduta 

praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das partes e aos 

danos advindos para a parte consumidora. Nesse sentir: “(...) 

Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui de 

responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, para o fim de, confirmar a tutela de urgência ora 

deferida e: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial, 

determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) ao 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 

do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir 

desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 12 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010180-70.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por RUTE CORREA SOUZA DOS SANTOS em desfavor de TIM CELULAR, 

requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz a parte autora, em síntese, 

que foi titular da linha de telefone celular nº (66) 8120-1282 com a parte 

ré, da qual no dia 22/05/2015 por meio do protocolo de atendimento n°. 

2015283544514 pediu o cancelamento. Diz que após o pedido de 

cancelamento a empresa ré não encaminhou quaisquer boleto para 

pagamento acreditando fielmente que sua linha de fato havia sido 

cancelada. Contudo, ao tentar realizar uma compra no comércio local foi 

barrada por haver notificação em seu nome, surpreendida que foi ao 

verificar que seus dados cadastrais foram inseridos na lista de 

inadimplentes pela empresa ré. Em sede de contestação (Id. 2904192), a 
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empresa reclamada, não apresentou prova concreta e suficiente que 

pudesse justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, 

supostamente decorrente da contratação da linha telefônica (66) 

8120-1282, sequer colacionando o respectivo contrato celebrado entre as 

partes ou mesmo elementos que indicassem a efetiva existência de 

relação jurídica entre as partes (gravações telefônicas de atendimentos, 

documentos subscritos pela parte consumidora e outros). Então, 

demonstrada a irregularidade da cobrança pela parte ativa, não se 

desincumbindo a parte passiva de seu ônus probatório subjetivo, a par de 

não incidente fato modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 

333, II, do CPC, a declaração do indébito é medida que se impõe efetivando 

a tutela antecipada já deferida nos autos (Id n. 2904170), qual seja, 

retirada do nome da parte ativa do cadastro de inadimplentes. No 

particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 

186 e art. 927 do Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da 

personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado a 

pesquisar a origem da negativação, ingressar com demanda perante o 

Poder Judiciário, ação que demanda razoável tempo e consumiram energia 

psíquica e emocional. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

com o devido respeito ao valor requerido/sugerido pela parte autora, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa razoável à gravidade da conduta 

praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das partes e aos 

danos advindos para a parte consumidora. Nesse sentir: “(...) 

Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui de 

responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, para o fim de, confirmar a tutela de urgência ora 

deferida e: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial, 

determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) ao 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 

do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir 

desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 12 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-70.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010180-70.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 
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probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por RUTE CORREA SOUZA DOS SANTOS em desfavor de TIM CELULAR, 

requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz a parte autora, em síntese, 

que foi titular da linha de telefone celular nº (66) 8120-1282 com a parte 

ré, da qual no dia 22/05/2015 por meio do protocolo de atendimento n°. 

2015283544514 pediu o cancelamento. Diz que após o pedido de 

cancelamento a empresa ré não encaminhou quaisquer boleto para 

pagamento acreditando fielmente que sua linha de fato havia sido 

cancelada. Contudo, ao tentar realizar uma compra no comércio local foi 

barrada por haver notificação em seu nome, surpreendida que foi ao 

verificar que seus dados cadastrais foram inseridos na lista de 

inadimplentes pela empresa ré. Em sede de contestação (Id. 2904192), a 

empresa reclamada, não apresentou prova concreta e suficiente que 

pudesse justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, 

supostamente decorrente da contratação da linha telefônica (66) 

8120-1282, sequer colacionando o respectivo contrato celebrado entre as 

partes ou mesmo elementos que indicassem a efetiva existência de 

relação jurídica entre as partes (gravações telefônicas de atendimentos, 

documentos subscritos pela parte consumidora e outros). Então, 

demonstrada a irregularidade da cobrança pela parte ativa, não se 

desincumbindo a parte passiva de seu ônus probatório subjetivo, a par de 

não incidente fato modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 

333, II, do CPC, a declaração do indébito é medida que se impõe efetivando 

a tutela antecipada já deferida nos autos (Id n. 2904170), qual seja, 

retirada do nome da parte ativa do cadastro de inadimplentes. No 

particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 

186 e art. 927 do Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da 

personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado a 

pesquisar a origem da negativação, ingressar com demanda perante o 

Poder Judiciário, ação que demanda razoável tempo e consumiram energia 

psíquica e emocional. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

com o devido respeito ao valor requerido/sugerido pela parte autora, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa razoável à gravidade da conduta 

praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das partes e aos 

danos advindos para a parte consumidora. Nesse sentir: “(...) 

Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui de 

responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do NCPC, para o fim de, confirmar a tutela de urgência ora 

deferida e: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial, 

determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) ao 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 

do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir 

desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 12 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010179-85.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUIZ PINTO (REQUERENTE)

EDSON DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

VILMA LUIZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010179-85.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, isto 

porque, sempre que houver a necessidade da via processual para o 

alcance do objeto perseguido, revelando a utilidade da medida judicial, 

resta caracterizado o interesse de agir, exatamente como na hipótese, em 

que foi necessário o ajuizamento de ação judicial para obtenção da tutela 

pretendida. Ainda, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte sustentada 

pela parte promovida, uma vez que a ré é fornecedora de produtos e de 

acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor este é 

responsável objetivamente e solidariamente como prestadora de serviços, 

não importando quem contratou com o mesmo, ademais, a jurisprudência 

pátria possui entendimento sedimentado de que há responsabilidade 

solidária entre instituição financeira e a seguradora. No mais, a parte 

promovente Elizangela Luiz Pinto, manifestou não possuir mais interesse 

no prosseguimento da demanda, Id n°. 2904233, ao passo que fica 

homologado sua desistência. Feito isso, estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de ação de exoneração de 

obrigação contratual cumulada com indenização por danos morais 

proposta por ESPÓLIO DE LAERCIO DE SOUZA PINTO, representado por 

seus herdeiros ELIZANGELA LUIZ PINTO e EDSON DE SOUZA PINTO em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A, requerendo a exoneração do contrato 

de financiamento de n°. 650204927/12039000162078-1 havido pelo bem 

móvel FIAT/UNO MILLE WAY, sendo ele devidamente liquidado e valor 

remanescente pela ré, a sustação dos efeitos de negativação do nome do 

“de cujus” junto ao SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito 

e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Aduz a parte autora, em síntese, que o Sr. 

Laércio de Souza Pinto, ora espólio, em setembro do ano de 2015 adquiriu 

um automóvel FIAT/UNO MILLE WAY, sendo que o veículo foi financiado 

junto a instituição financeira (ré), o qual sempre vinha cumprindo com o 

pagamento de todos os encargos do referido contrato. No dia 10/02/2016, 

Sr. Laércio veio a óbito decorrente um acidente automotobilístico, 

passando os herdeiros a terem o direito de receberem o benefício do 

seguro pretamista acoplado ao veículo e, assim, exonerar-se dos débitos 

existentes junto ao bem financiado. Relatam, que em razão dos débitos 

que deveriam serem prontamente excluídos pela ré não foram e que o 

nome do “de cujus” foi negativado. Com efeito, restou incontroverso nos 

autos que o “de cujus”, Sr, Laércio adquiriu automóvel mediante contrato 

de financiamento realizado junto a ré, bem como que junto ao 

financiamento contratou seguro pretamista, sendo que os seus herdeiros 

possuem direito em receberem os benefícios do seguro pretamista ora 

contratado. Já, com relação, a negativação do nome do “de cujus” junto 

aos órgãos de proteção, os reclamantes não demonstraram por meio de 

provas concretas de que entraram em contato com a reclamada, a fim de 

informá-la acerca falecimento do “de cujus”, não obstante alegarem que 

entraram em contato e não anotaram o número do protocolo, inclusive, 

nem sequer foi dado início ao processo de sinistro por via administrativa, 

assim, entendo que a empresa ré não tinha como prever que Laércio havia 

falecido e por isso não estava quitando o financiamento, sendo que atuou 

de forma legítima ao inserir o nome deste nos órgãos de restrição ao 

crédito. Neste compasso, é certo que a situação vivenciada pelos 

promoventes ocasionou aborrecimentos e insatisfação, porém, esses 

sentimentos não extrapolam os limites da normalidade a ponto de dar 

ensejo aos danos morais. Isso porque não restou demonstrado qualquer 

situação capaz de afetar a honra, a liberdade, a integridade psicológica, 

ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação das partes 

Promoventes. A suscetibilidade do caráter não pode generalizar a ponto 

de extrair efetivo prejuízo à lesão extrapatrimonial dos promoventes. 

Nesse contexto, a jurisprudência salienta que: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelação do autor. Cobrança indevida, sem 

maiores repercussões. Meros aborrecimentos que não são suficientes 

para configurar dano moral indenizável. Recurso desprovido. (TJSP - APL: 

10060971720158260020, Relator: MORAIS PUCCI, TRIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2017). 

(Destaquei). Assim, é o entendimento da Turma Recursal do TJ/MT, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES 

APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Para restar configurado o dano moral 

indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento 

diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que 

convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos 

direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade. 2. O 

simples aborrecimento do autor com as ligações realizadas para o 

cancelamento do contrato, bem como as cobranças efetuadas pela 

empresa, não são, por si só, suficientes a caracterizar dano passível de 

indenização, mesmo porque, esse evento não passa de dificuldade 

cotidiana que atinge todos os consumidores brasileiros que contratam com 

grandes empresas. 3. Não é possível condenar a empresa de telefonia ao 

pagamento de danos morais quando não houver sequer a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e/ou qualquer outro 

dano comprovado nos autos. (TJMT - APL: 1477292016, Relator: SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Publicação: 11/11/2016). (Destaquei). 

Portanto, não é todo equívoco que enseja reparação ou indenização por 

danos morais e a situação em exame, como já assinalado, configura mero 

dissabor do cotidiano, fato que não configura ofensa moral às partes 

promoventes, ainda que tenha impregnado certa dose de amargura. Aliás, 

se essa situação, por outros motivos, repercutiram negativamente na 

honra do “de cujus”, tal fato não restou minimamente evidenciado nos 

autos, mormente porque, o promovente nada juntou nos autos a fim de 

demonstrar eventuais consequências. Neste sentido, colaciono julgado: 

(...) O aborrecimento do consumidor não induz automaticamente à 

indenização e, não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem 

que o apelante sofreu efetivo prejuízo íntimo, humilhação, vergonha ou 

constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano 

moral. (TJMT – 1ª Câmara Cível. Apelação n.º 42213/2009 - Classe CNJ - 

198 - Comarca de Tangará da Serra. Rel. Juiz Paulo S. Carreira de Souza. 

J. 18.05.2010). (Destaquei). Diante do exposto, conclui-se que não é todo 

equívoco que enseja reparação ou indenização por danos morais e, a 

situação sub judice, configura mero dissabor do cotidiano, fato que não dá 

ensejo a constrangimento, tampouco ofensa moral à promovente e do “de 

cujus”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de 

DETERMINAR ante o falecimento do Sr. Laércio de Souza Pinto, a quitação 

integral do contrato de financimento n°. 650204927/12039000162078-1 

realizado junto a ré, em face do seguro pretamista contratado, 

determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) a liberação 

do automóvel em questão, bem como DETERMINAR ao cancelamento 

definitivo da inscrição do nome do “de cujus” junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em 

analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feito, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 08 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 08 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010179-85.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, isto 

porque, sempre que houver a necessidade da via processual para o 

alcance do objeto perseguido, revelando a utilidade da medida judicial, 

resta caracterizado o interesse de agir, exatamente como na hipótese, em 

que foi necessário o ajuizamento de ação judicial para obtenção da tutela 

pretendida. Ainda, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte sustentada 

pela parte promovida, uma vez que a ré é fornecedora de produtos e de 

acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor este é 

responsável objetivamente e solidariamente como prestadora de serviços, 

não importando quem contratou com o mesmo, ademais, a jurisprudência 

pátria possui entendimento sedimentado de que há responsabilidade 

solidária entre instituição financeira e a seguradora. No mais, a parte 

promovente Elizangela Luiz Pinto, manifestou não possuir mais interesse 

no prosseguimento da demanda, Id n°. 2904233, ao passo que fica 

homologado sua desistência. Feito isso, estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de ação de exoneração de 

obrigação contratual cumulada com indenização por danos morais 

proposta por ESPÓLIO DE LAERCIO DE SOUZA PINTO, representado por 

seus herdeiros ELIZANGELA LUIZ PINTO e EDSON DE SOUZA PINTO em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A, requerendo a exoneração do contrato 

de financiamento de n°. 650204927/12039000162078-1 havido pelo bem 

móvel FIAT/UNO MILLE WAY, sendo ele devidamente liquidado e valor 

remanescente pela ré, a sustação dos efeitos de negativação do nome do 

“de cujus” junto ao SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito 

e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Aduz a parte autora, em síntese, que o Sr. 

Laércio de Souza Pinto, ora espólio, em setembro do ano de 2015 adquiriu 

um automóvel FIAT/UNO MILLE WAY, sendo que o veículo foi financiado 

junto a instituição financeira (ré), o qual sempre vinha cumprindo com o 

pagamento de todos os encargos do referido contrato. No dia 10/02/2016, 

Sr. Laércio veio a óbito decorrente um acidente automotobilístico, 

passando os herdeiros a terem o direito de receberem o benefício do 

seguro pretamista acoplado ao veículo e, assim, exonerar-se dos débitos 

existentes junto ao bem financiado. Relatam, que em razão dos débitos 

que deveriam serem prontamente excluídos pela ré não foram e que o 

nome do “de cujus” foi negativado. Com efeito, restou incontroverso nos 

autos que o “de cujus”, Sr, Laércio adquiriu automóvel mediante contrato 

de financiamento realizado junto a ré, bem como que junto ao 

financiamento contratou seguro pretamista, sendo que os seus herdeiros 

possuem direito em receberem os benefícios do seguro pretamista ora 

contratado. Já, com relação, a negativação do nome do “de cujus” junto 

aos órgãos de proteção, os reclamantes não demonstraram por meio de 

provas concretas de que entraram em contato com a reclamada, a fim de 

informá-la acerca falecimento do “de cujus”, não obstante alegarem que 

entraram em contato e não anotaram o número do protocolo, inclusive, 

nem sequer foi dado início ao processo de sinistro por via administrativa, 

assim, entendo que a empresa ré não tinha como prever que Laércio havia 

falecido e por isso não estava quitando o financiamento, sendo que atuou 

de forma legítima ao inserir o nome deste nos órgãos de restrição ao 

crédito. Neste compasso, é certo que a situação vivenciada pelos 

promoventes ocasionou aborrecimentos e insatisfação, porém, esses 

sentimentos não extrapolam os limites da normalidade a ponto de dar 

ensejo aos danos morais. Isso porque não restou demonstrado qualquer 

situação capaz de afetar a honra, a liberdade, a integridade psicológica, 

ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação das partes 

Promoventes. A suscetibilidade do caráter não pode generalizar a ponto 

de extrair efetivo prejuízo à lesão extrapatrimonial dos promoventes. 

Nesse contexto, a jurisprudência salienta que: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelação do autor. Cobrança indevida, sem 

maiores repercussões. Meros aborrecimentos que não são suficientes 

para configurar dano moral indenizável. Recurso desprovido. (TJSP - APL: 

10060971720158260020, Relator: MORAIS PUCCI, TRIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2017). 

(Destaquei). Assim, é o entendimento da Turma Recursal do TJ/MT, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES 

APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Para restar configurado o dano moral 

indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento 

diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que 

convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos 

direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade. 2. O 

simples aborrecimento do autor com as ligações realizadas para o 

cancelamento do contrato, bem como as cobranças efetuadas pela 

empresa, não são, por si só, suficientes a caracterizar dano passível de 

indenização, mesmo porque, esse evento não passa de dificuldade 

cotidiana que atinge todos os consumidores brasileiros que contratam com 

grandes empresas. 3. Não é possível condenar a empresa de telefonia ao 

pagamento de danos morais quando não houver sequer a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e/ou qualquer outro 

dano comprovado nos autos. (TJMT - APL: 1477292016, Relator: SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Publicação: 11/11/2016). (Destaquei). 

Portanto, não é todo equívoco que enseja reparação ou indenização por 

danos morais e a situação em exame, como já assinalado, configura mero 

dissabor do cotidiano, fato que não configura ofensa moral às partes 

promoventes, ainda que tenha impregnado certa dose de amargura. Aliás, 

se essa situação, por outros motivos, repercutiram negativamente na 

honra do “de cujus”, tal fato não restou minimamente evidenciado nos 

autos, mormente porque, o promovente nada juntou nos autos a fim de 

demonstrar eventuais consequências. Neste sentido, colaciono julgado: 

(...) O aborrecimento do consumidor não induz automaticamente à 

indenização e, não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem 

que o apelante sofreu efetivo prejuízo íntimo, humilhação, vergonha ou 

constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano 

moral. (TJMT – 1ª Câmara Cível. Apelação n.º 42213/2009 - Classe CNJ - 

198 - Comarca de Tangará da Serra. Rel. Juiz Paulo S. Carreira de Souza. 

J. 18.05.2010). (Destaquei). Diante do exposto, conclui-se que não é todo 

equívoco que enseja reparação ou indenização por danos morais e, a 

situação sub judice, configura mero dissabor do cotidiano, fato que não dá 

ensejo a constrangimento, tampouco ofensa moral à promovente e do “de 

cujus”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de 

DETERMINAR ante o falecimento do Sr. Laércio de Souza Pinto, a quitação 
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integral do contrato de financimento n°. 650204927/12039000162078-1 

realizado junto a ré, em face do seguro pretamista contratado, 

determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) a liberação 

do automóvel em questão, bem como DETERMINAR ao cancelamento 

definitivo da inscrição do nome do “de cujus” junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em 

analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feito, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 08 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 08 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010179-85.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, isto 

porque, sempre que houver a necessidade da via processual para o 

alcance do objeto perseguido, revelando a utilidade da medida judicial, 

resta caracterizado o interesse de agir, exatamente como na hipótese, em 

que foi necessário o ajuizamento de ação judicial para obtenção da tutela 

pretendida. Ainda, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte sustentada 

pela parte promovida, uma vez que a ré é fornecedora de produtos e de 

acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor este é 

responsável objetivamente e solidariamente como prestadora de serviços, 

não importando quem contratou com o mesmo, ademais, a jurisprudência 

pátria possui entendimento sedimentado de que há responsabilidade 

solidária entre instituição financeira e a seguradora. No mais, a parte 

promovente Elizangela Luiz Pinto, manifestou não possuir mais interesse 

no prosseguimento da demanda, Id n°. 2904233, ao passo que fica 

homologado sua desistência. Feito isso, estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de ação de exoneração de 

obrigação contratual cumulada com indenização por danos morais 

proposta por ESPÓLIO DE LAERCIO DE SOUZA PINTO, representado por 

seus herdeiros ELIZANGELA LUIZ PINTO e EDSON DE SOUZA PINTO em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A, requerendo a exoneração do contrato 

de financiamento de n°. 650204927/12039000162078-1 havido pelo bem 

móvel FIAT/UNO MILLE WAY, sendo ele devidamente liquidado e valor 

remanescente pela ré, a sustação dos efeitos de negativação do nome do 

“de cujus” junto ao SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito 

e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Aduz a parte autora, em síntese, que o Sr. 

Laércio de Souza Pinto, ora espólio, em setembro do ano de 2015 adquiriu 

um automóvel FIAT/UNO MILLE WAY, sendo que o veículo foi financiado 

junto a instituição financeira (ré), o qual sempre vinha cumprindo com o 

pagamento de todos os encargos do referido contrato. No dia 10/02/2016, 

Sr. Laércio veio a óbito decorrente um acidente automotobilístico, 

passando os herdeiros a terem o direito de receberem o benefício do 

seguro pretamista acoplado ao veículo e, assim, exonerar-se dos débitos 

existentes junto ao bem financiado. Relatam, que em razão dos débitos 

que deveriam serem prontamente excluídos pela ré não foram e que o 

nome do “de cujus” foi negativado. Com efeito, restou incontroverso nos 

autos que o “de cujus”, Sr, Laércio adquiriu automóvel mediante contrato 

de financiamento realizado junto a ré, bem como que junto ao 

financiamento contratou seguro pretamista, sendo que os seus herdeiros 

possuem direito em receberem os benefícios do seguro pretamista ora 

contratado. Já, com relação, a negativação do nome do “de cujus” junto 

aos órgãos de proteção, os reclamantes não demonstraram por meio de 

provas concretas de que entraram em contato com a reclamada, a fim de 

informá-la acerca falecimento do “de cujus”, não obstante alegarem que 

entraram em contato e não anotaram o número do protocolo, inclusive, 

nem sequer foi dado início ao processo de sinistro por via administrativa, 

assim, entendo que a empresa ré não tinha como prever que Laércio havia 

falecido e por isso não estava quitando o financiamento, sendo que atuou 

de forma legítima ao inserir o nome deste nos órgãos de restrição ao 

crédito. Neste compasso, é certo que a situação vivenciada pelos 

promoventes ocasionou aborrecimentos e insatisfação, porém, esses 

sentimentos não extrapolam os limites da normalidade a ponto de dar 

ensejo aos danos morais. Isso porque não restou demonstrado qualquer 

situação capaz de afetar a honra, a liberdade, a integridade psicológica, 

ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação das partes 

Promoventes. A suscetibilidade do caráter não pode generalizar a ponto 

de extrair efetivo prejuízo à lesão extrapatrimonial dos promoventes. 

Nesse contexto, a jurisprudência salienta que: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelação do autor. Cobrança indevida, sem 

maiores repercussões. Meros aborrecimentos que não são suficientes 

para configurar dano moral indenizável. Recurso desprovido. (TJSP - APL: 

10060971720158260020, Relator: MORAIS PUCCI, TRIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2017). 

(Destaquei). Assim, é o entendimento da Turma Recursal do TJ/MT, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES 

APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Para restar configurado o dano moral 

indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento 

diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que 

convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos 

direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade. 2. O 

simples aborrecimento do autor com as ligações realizadas para o 

cancelamento do contrato, bem como as cobranças efetuadas pela 

empresa, não são, por si só, suficientes a caracterizar dano passível de 

indenização, mesmo porque, esse evento não passa de dificuldade 

cotidiana que atinge todos os consumidores brasileiros que contratam com 

grandes empresas. 3. Não é possível condenar a empresa de telefonia ao 

pagamento de danos morais quando não houver sequer a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e/ou qualquer outro 

dano comprovado nos autos. (TJMT - APL: 1477292016, Relator: SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Publicação: 11/11/2016). (Destaquei). 

Portanto, não é todo equívoco que enseja reparação ou indenização por 

danos morais e a situação em exame, como já assinalado, configura mero 

dissabor do cotidiano, fato que não configura ofensa moral às partes 

promoventes, ainda que tenha impregnado certa dose de amargura. Aliás, 

se essa situação, por outros motivos, repercutiram negativamente na 

honra do “de cujus”, tal fato não restou minimamente evidenciado nos 

autos, mormente porque, o promovente nada juntou nos autos a fim de 

demonstrar eventuais consequências. Neste sentido, colaciono julgado: 
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(...) O aborrecimento do consumidor não induz automaticamente à 

indenização e, não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem 

que o apelante sofreu efetivo prejuízo íntimo, humilhação, vergonha ou 

constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano 

moral. (TJMT – 1ª Câmara Cível. Apelação n.º 42213/2009 - Classe CNJ - 

198 - Comarca de Tangará da Serra. Rel. Juiz Paulo S. Carreira de Souza. 

J. 18.05.2010). (Destaquei). Diante do exposto, conclui-se que não é todo 

equívoco que enseja reparação ou indenização por danos morais e, a 

situação sub judice, configura mero dissabor do cotidiano, fato que não dá 

ensejo a constrangimento, tampouco ofensa moral à promovente e do “de 

cujus”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de 

DETERMINAR ante o falecimento do Sr. Laércio de Souza Pinto, a quitação 

integral do contrato de financimento n°. 650204927/12039000162078-1 

realizado junto a ré, em face do seguro pretamista contratado, 

determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) a liberação 

do automóvel em questão, bem como DETERMINAR ao cancelamento 

definitivo da inscrição do nome do “de cujus” junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em 

analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feito, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 08 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 08 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000731-13.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória 

cumulada com indenização por danos morais proposta por DAMIANA 

CRUZ DE LIMA, em desfavor de EVALDO FERREIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos. A requerente, em síntese, requer que o réu seja 

compelido a efetuar a transferência da motocicleta HONDA/BIS 125, ano 

2013/2014, cor preta, placa NJJ-3781, que-lhe foi vendida em 08/12/2014, 

e encontra-se em seu nome, alegando estar-lhe acarretando sérios 

problemas, inclusive débitos em seu nome perante o órgão de trânsito e ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). O pedido liminar foi deferido (Id n°. 4853208). O 

promovido, em sede de contestação (Id n°. 6094398) relata que não havia 

realizado a transferência da motocicleta vez que a promovente não havia 

procedido a baixa da alienação financeira que incidia sobre o bem e que 

dentro do prazo de promover a transferência acabou vendendo ela para 

um terceiro, chamado Ruelliton Vieira Silva e que o mesmo realizaria a 

transferência para seu nome. Menciona, que a motocicleta já em posse de 

Ruelliton foi furtada na cidade de Sinop/MT, o que impossibilitou a 

transferência da mesma. Argumenta, que neste ínterim contatou a 

reclamante esclarecendo o ocorrido e que a mesma teria que pedir a 

segunda via do documento, a qual concordou. Ao final, pede a 

improcedência da ação. Com efeito, restou incontroverso nos autos que a 

promovente efetuou a venda da motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, 

2013/2014, placa NJJ-3781, cor preta, ao promovido em 08/12/2014, 

conforme autorização para transferência de propriedade de veículo (Id n°. 

4191962), devidamente preenchida em nome dele, com firma reconhecida, 

cabendo ao proprietário no prazo de 30 (trinta) dias promover a 

transferência da titularidade do veículo perante ao órgão de trânsito. 

Contudo, em consulta no site do Detran, possível verificar que a 

motocicleta já foi transferida para o nome de Patrícia Buczkoski Rodriges. 

Assim, levando em consideração que a motocicleta já foi transferida para 

o nome de seu atual proprietário, já não será mais necessário compelir o 

promovido a providenciar tal transferência. Noutro norte, é certo que a 

situação vivenciada pela promovente ocasionou aborrecimentos e 

insatisfação, porém, esses sentimentos não extrapolam os limites da 

normalidade a ponto de dar ensejo aos danos morais. Isso porque não 

restou demonstrado qualquer situação capaz de afetar a honra, a 

liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, 

sofrimento, humilhação da parte Promovente. Nesse contexto, as 

jurisprudências salientam que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. Dano moral. Não configuração, 

pois não demonstrado nos autos que a conduta da parte ré tenha 

acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076882794, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076882794 RS, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018) 

(Grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1) Quanto à 

emissão de Certificado de Registro de Veículo - CRLV, o Código de 

Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de 30 dias para o proprietário 

adotar as providências necessárias, conforme § 1º do art. 123. 2) No 

caso, a pretensão indenizatória não merece prosperar, porque não restou 

comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada apto a ensejar a 

reparação de eventuais danos morais. 3) O autor/apelante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do artigo 373, I, do CPC. 4) Apelação a que se nega provimento. 

(TJ-AP - APL: 00475567820168030001 AP, Relator: Desembargador 

ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2018, 

Tribunal) (Grifei) Portanto, não é todo equívoco que enseja reparação ou 

indenização por danos morais e a situação em exame, como já assinalado, 

configura mero dissabor do cotidiano, fato que não configura ofensa moral 

à parte promovente, ainda que tenha impregnado certa dose de amargura . 

Aliás, se essa situação, por outros motivos, repercutiram negativamente 

na honra da reclamante, tal fato não restou minimamente evidenciado nos 

autos, mormente porque, o promovente nada juntou nos autos a fim de 

demonstrar eventuais consequências, a exemplo seu nome ser 

negativado por débitos pendentes no Detran referentes ao veículo em 

questão. Neste sentido, colaciono julgado: EMENTA: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA VEÍCULO - TRADIÇÃO DO BEM - TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE - INÉRCIA DO ADQUIRENTE - EFEITOS - DANOS MORAIS 

NÃO CARACTERIZADOS. Não há que se falar em configuração de danos 

morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a 

venda do veículo ao Detran. Ademais meros aborrecimentos sem maiores 

repercussões não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis. Nos 

termos dos artigos 497 e 537 do CPC/15, é cabível a cominação de multa 

diária, como meio de coerção para que se cumpra a obrigação 
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determinada judicialmente, devendo o valor fixado estar dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10707120166020001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data 

de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018) (Grifei) 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS PELA DEMORA NA 

TRANSFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. - Os transtornos causados pela 

demora na transferência de propriedade de veículo não violam, por si só, 

direitos de personalidade do autor. 2 - A mera alegação sobre negócio 

com terceiros frustrado em decorrência da não transferência da 

propriedade do veículo, não presume afronta aos direitos de 

personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais. 3. Do 

descumprimento contratual, não há comprovação de consequências que 

abalaram o moral da parte entre o termo que deveria se dar a obrigação, e 

a data efetiva em que se procedeu à transferência do bem. 4. 

Precedentes do STJ: A conduta inconveniente de um contratante, ou 

mesmo a inadimplência deste, se resolve em perdas e danos. A não ser 

assim, qualquer infração contratual implicaria dano moral. É certo que a 

parte prejudicada pela falta de cumprimento do ajuste fica aborrecida. Mas 

esse sentimento não ascende ao nível do dano moral. (AgRg no Ag: 

303129 GO) 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 

20140111773926 DF 0044668-96.2014.8.07.0001, Relator: GILBERTO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2017 . Pág.: 665/676) (Grifei) 

Diante do exposto, conclui-se que não é todo equívoco que enseja 

reparação ou indenização por danos morais e, a situação sub judice, 

configura mero dissabor do cotidiano, fato que não dá ensejo a 

constrangimento, tampouco ofensa moral à promovente. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 07 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 07 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA CRUZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000731-13.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória 

cumulada com indenização por danos morais proposta por DAMIANA 

CRUZ DE LIMA, em desfavor de EVALDO FERREIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos. A requerente, em síntese, requer que o réu seja 

compelido a efetuar a transferência da motocicleta HONDA/BIS 125, ano 

2013/2014, cor preta, placa NJJ-3781, que-lhe foi vendida em 08/12/2014, 

e encontra-se em seu nome, alegando estar-lhe acarretando sérios 

problemas, inclusive débitos em seu nome perante o órgão de trânsito e ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). O pedido liminar foi deferido (Id n°. 4853208). O 

promovido, em sede de contestação (Id n°. 6094398) relata que não havia 

realizado a transferência da motocicleta vez que a promovente não havia 

procedido a baixa da alienação financeira que incidia sobre o bem e que 

dentro do prazo de promover a transferência acabou vendendo ela para 

um terceiro, chamado Ruelliton Vieira Silva e que o mesmo realizaria a 

transferência para seu nome. Menciona, que a motocicleta já em posse de 

Ruelliton foi furtada na cidade de Sinop/MT, o que impossibilitou a 

transferência da mesma. Argumenta, que neste ínterim contatou a 

reclamante esclarecendo o ocorrido e que a mesma teria que pedir a 

segunda via do documento, a qual concordou. Ao final, pede a 

improcedência da ação. Com efeito, restou incontroverso nos autos que a 

promovente efetuou a venda da motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, 

2013/2014, placa NJJ-3781, cor preta, ao promovido em 08/12/2014, 

conforme autorização para transferência de propriedade de veículo (Id n°. 

4191962), devidamente preenchida em nome dele, com firma reconhecida, 

cabendo ao proprietário no prazo de 30 (trinta) dias promover a 

transferência da titularidade do veículo perante ao órgão de trânsito. 

Contudo, em consulta no site do Detran, possível verificar que a 

motocicleta já foi transferida para o nome de Patrícia Buczkoski Rodriges. 

Assim, levando em consideração que a motocicleta já foi transferida para 

o nome de seu atual proprietário, já não será mais necessário compelir o 

promovido a providenciar tal transferência. Noutro norte, é certo que a 

situação vivenciada pela promovente ocasionou aborrecimentos e 

insatisfação, porém, esses sentimentos não extrapolam os limites da 

normalidade a ponto de dar ensejo aos danos morais. Isso porque não 

restou demonstrado qualquer situação capaz de afetar a honra, a 

liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, 

sofrimento, humilhação da parte Promovente. Nesse contexto, as 

jurisprudências salientam que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. Dano moral. Não configuração, 

pois não demonstrado nos autos que a conduta da parte ré tenha 

acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076882794, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076882794 RS, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018) 

(Grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1) Quanto à 

emissão de Certificado de Registro de Veículo - CRLV, o Código de 

Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de 30 dias para o proprietário 

adotar as providências necessárias, conforme § 1º do art. 123. 2) No 

caso, a pretensão indenizatória não merece prosperar, porque não restou 

comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada apto a ensejar a 

reparação de eventuais danos morais. 3) O autor/apelante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do artigo 373, I, do CPC. 4) Apelação a que se nega provimento. 

(TJ-AP - APL: 00475567820168030001 AP, Relator: Desembargador 

ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2018, 

Tribunal) (Grifei) Portanto, não é todo equívoco que enseja reparação ou 

indenização por danos morais e a situação em exame, como já assinalado, 

configura mero dissabor do cotidiano, fato que não configura ofensa moral 

à parte promovente, ainda que tenha impregnado certa dose de amargura . 

Aliás, se essa situação, por outros motivos, repercutiram negativamente 

na honra da reclamante, tal fato não restou minimamente evidenciado nos 

autos, mormente porque, o promovente nada juntou nos autos a fim de 

demonstrar eventuais consequências, a exemplo seu nome ser 

negativado por débitos pendentes no Detran referentes ao veículo em 

questão. Neste sentido, colaciono julgado: EMENTA: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
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COMPRA E VENDA VEÍCULO - TRADIÇÃO DO BEM - TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE - INÉRCIA DO ADQUIRENTE - EFEITOS - DANOS MORAIS 

NÃO CARACTERIZADOS. Não há que se falar em configuração de danos 

morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a 

venda do veículo ao Detran. Ademais meros aborrecimentos sem maiores 

repercussões não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis. Nos 

termos dos artigos 497 e 537 do CPC/15, é cabível a cominação de multa 

diária, como meio de coerção para que se cumpra a obrigação 

determinada judicialmente, devendo o valor fixado estar dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10707120166020001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data 

de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018) (Grifei) 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS PELA DEMORA NA 

TRANSFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. - Os transtornos causados pela 

demora na transferência de propriedade de veículo não violam, por si só, 

direitos de personalidade do autor. 2 - A mera alegação sobre negócio 

com terceiros frustrado em decorrência da não transferência da 

propriedade do veículo, não presume afronta aos direitos de 

personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais. 3. Do 

descumprimento contratual, não há comprovação de consequências que 

abalaram o moral da parte entre o termo que deveria se dar a obrigação, e 

a data efetiva em que se procedeu à transferência do bem. 4. 

Precedentes do STJ: A conduta inconveniente de um contratante, ou 

mesmo a inadimplência deste, se resolve em perdas e danos. A não ser 

assim, qualquer infração contratual implicaria dano moral. É certo que a 

parte prejudicada pela falta de cumprimento do ajuste fica aborrecida. Mas 

esse sentimento não ascende ao nível do dano moral. (AgRg no Ag: 

303129 GO) 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 

20140111773926 DF 0044668-96.2014.8.07.0001, Relator: GILBERTO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2017 . Pág.: 665/676) (Grifei) 

Diante do exposto, conclui-se que não é todo equívoco que enseja 

reparação ou indenização por danos morais e, a situação sub judice, 

configura mero dissabor do cotidiano, fato que não dá ensejo a 

constrangimento, tampouco ofensa moral à promovente. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 07 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 07 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000731-13.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória 

cumulada com indenização por danos morais proposta por DAMIANA 

CRUZ DE LIMA, em desfavor de EVALDO FERREIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos. A requerente, em síntese, requer que o réu seja 

compelido a efetuar a transferência da motocicleta HONDA/BIS 125, ano 

2013/2014, cor preta, placa NJJ-3781, que-lhe foi vendida em 08/12/2014, 

e encontra-se em seu nome, alegando estar-lhe acarretando sérios 

problemas, inclusive débitos em seu nome perante o órgão de trânsito e ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). O pedido liminar foi deferido (Id n°. 4853208). O 

promovido, em sede de contestação (Id n°. 6094398) relata que não havia 

realizado a transferência da motocicleta vez que a promovente não havia 

procedido a baixa da alienação financeira que incidia sobre o bem e que 

dentro do prazo de promover a transferência acabou vendendo ela para 

um terceiro, chamado Ruelliton Vieira Silva e que o mesmo realizaria a 

transferência para seu nome. Menciona, que a motocicleta já em posse de 

Ruelliton foi furtada na cidade de Sinop/MT, o que impossibilitou a 

transferência da mesma. Argumenta, que neste ínterim contatou a 

reclamante esclarecendo o ocorrido e que a mesma teria que pedir a 

segunda via do documento, a qual concordou. Ao final, pede a 

improcedência da ação. Com efeito, restou incontroverso nos autos que a 

promovente efetuou a venda da motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, 

2013/2014, placa NJJ-3781, cor preta, ao promovido em 08/12/2014, 

conforme autorização para transferência de propriedade de veículo (Id n°. 

4191962), devidamente preenchida em nome dele, com firma reconhecida, 

cabendo ao proprietário no prazo de 30 (trinta) dias promover a 

transferência da titularidade do veículo perante ao órgão de trânsito. 

Contudo, em consulta no site do Detran, possível verificar que a 

motocicleta já foi transferida para o nome de Patrícia Buczkoski Rodriges. 

Assim, levando em consideração que a motocicleta já foi transferida para 

o nome de seu atual proprietário, já não será mais necessário compelir o 

promovido a providenciar tal transferência. Noutro norte, é certo que a 

situação vivenciada pela promovente ocasionou aborrecimentos e 

insatisfação, porém, esses sentimentos não extrapolam os limites da 

normalidade a ponto de dar ensejo aos danos morais. Isso porque não 

restou demonstrado qualquer situação capaz de afetar a honra, a 

liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, 

sofrimento, humilhação da parte Promovente. Nesse contexto, as 

jurisprudências salientam que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. Dano moral. Não configuração, 

pois não demonstrado nos autos que a conduta da parte ré tenha 

acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076882794, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076882794 RS, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018) 

(Grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1) Quanto à 

emissão de Certificado de Registro de Veículo - CRLV, o Código de 

Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de 30 dias para o proprietário 

adotar as providências necessárias, conforme § 1º do art. 123. 2) No 

caso, a pretensão indenizatória não merece prosperar, porque não restou 

comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada apto a ensejar a 

reparação de eventuais danos morais. 3) O autor/apelante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do artigo 373, I, do CPC. 4) Apelação a que se nega provimento. 

(TJ-AP - APL: 00475567820168030001 AP, Relator: Desembargador 

ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2018, 

Tribunal) (Grifei) Portanto, não é todo equívoco que enseja reparação ou 

indenização por danos morais e a situação em exame, como já assinalado, 

configura mero dissabor do cotidiano, fato que não configura ofensa moral 
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à parte promovente, ainda que tenha impregnado certa dose de amargura . 

Aliás, se essa situação, por outros motivos, repercutiram negativamente 

na honra da reclamante, tal fato não restou minimamente evidenciado nos 

autos, mormente porque, o promovente nada juntou nos autos a fim de 

demonstrar eventuais consequências, a exemplo seu nome ser 

negativado por débitos pendentes no Detran referentes ao veículo em 

questão. Neste sentido, colaciono julgado: EMENTA: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA VEÍCULO - TRADIÇÃO DO BEM - TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE - INÉRCIA DO ADQUIRENTE - EFEITOS - DANOS MORAIS 

NÃO CARACTERIZADOS. Não há que se falar em configuração de danos 

morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a 

venda do veículo ao Detran. Ademais meros aborrecimentos sem maiores 

repercussões não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis. Nos 

termos dos artigos 497 e 537 do CPC/15, é cabível a cominação de multa 

diária, como meio de coerção para que se cumpra a obrigação 

determinada judicialmente, devendo o valor fixado estar dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10707120166020001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data 

de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018) (Grifei) 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS PELA DEMORA NA 

TRANSFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. - Os transtornos causados pela 

demora na transferência de propriedade de veículo não violam, por si só, 

direitos de personalidade do autor. 2 - A mera alegação sobre negócio 

com terceiros frustrado em decorrência da não transferência da 

propriedade do veículo, não presume afronta aos direitos de 

personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais. 3. Do 

descumprimento contratual, não há comprovação de consequências que 

abalaram o moral da parte entre o termo que deveria se dar a obrigação, e 

a data efetiva em que se procedeu à transferência do bem. 4. 

Precedentes do STJ: A conduta inconveniente de um contratante, ou 

mesmo a inadimplência deste, se resolve em perdas e danos. A não ser 

assim, qualquer infração contratual implicaria dano moral. É certo que a 

parte prejudicada pela falta de cumprimento do ajuste fica aborrecida. Mas 

esse sentimento não ascende ao nível do dano moral. (AgRg no Ag: 

303129 GO) 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 

20140111773926 DF 0044668-96.2014.8.07.0001, Relator: GILBERTO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2017 . Pág.: 665/676) (Grifei) 

Diante do exposto, conclui-se que não é todo equívoco que enseja 

reparação ou indenização por danos morais e, a situação sub judice, 

configura mero dissabor do cotidiano, fato que não dá ensejo a 

constrangimento, tampouco ofensa moral à promovente. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 07 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 07 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000669-36.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Os pedidos formulados pelas partes autoras merecem parcial 

acolhimento. Por se tratar de típica relação de consumo, deve ser aplicado 

à espécie as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), 

dada a hipossuficiência técnica dos promoventes, os quais não são 

capazes de produzirem provas quanto aos motivos que ensejaram no 

cancelamento do voo contratado. No caso dos autos, a parte promovida 

não comprovou o infortúnio (mau tempo) que, supostamente, causou o 

cancelamento do voo contratado pelo promovente, vez que não junta 

documento que comprove que o vôo foi cancelado devido ao mau tempo, 

apenas faz menção. Ademais, o pagamento pela compra da passagem 

aérea da empresa promovida ocorreu por meio do cartão de crédito, e a 

empresa promovida não comprovou nos autos o estorno do valor, nem ao 

menos juntou carta de solicitação do cancelamento, apenas pedem prazo 

na contestação para juntada de tal documento, todavia, não juntou o 

pedido de cancelamento. Logo, devido à falha na prestação do serviço, as 

partes promoventes foram obrigadas a adquirirem passagens de ônibus e 

passagens com outra empresa aérea, e realizar parte do trecho da viagem 

por via terrestre e, a soma das passagens extras ultrapassou o valor 

anteriormente contratado. Portanto, nada comprovado, resta à empresa 

promovida ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes 

com a aquisição de passagens de ônibus no valor de R$ 278,00 (duzentos 

e oitenta e oito reais) e passagens aéreas da outra companhia no valor de 

R$ 2.381,94 (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), ainda, já que não comprovou o estorno do valor das 

passagens canceladas, também devem restituir a quantia de R$ 358,48 

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). De acordo 

com os documentos juntados com a inicial, tais despesas importam em R$ 

3.018,42 (três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos). A 

impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário 

previamente estipulados e pelo meio escolhido, transporte aéreo, sem 

dúvidas provoca transtorno e desconforto que ultrapassam o mero 

aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

que importou descumprimento da obrigação de resultado esperado 

assumida quando da contratação, como também da violação do princípio 

da confiança existente nas relações de consumo, segundo o qual o 

passageiro, ao adquirir o bilhete de passagem mediante o pagamento do 

respectivo preço, espera e confia que a empresa aérea dispense todos 

os cuidados necessários para que o voo se opere na forma contratada. 

Logo, não há que se falar em inexistência de danos morais ou a sua 

prova, pois o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, 

e o dano moral é in re ipsa, se caracterizando pelo desconforto e 

angústia, não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Com relação ao valor do dano moral, sabe-se que na sua 

fixação incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições do 

ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Dessa forma, tem-se que a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 
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DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 3.018,42 (três mil e dezoito reais 

e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com passagens de outra 

companhia, e pelas passagens não estornadas por esta ré, com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 

404, 406 e 407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código 

Civil e Súmula 43 do STJ). a) CONDENAR a empresa promovida a pagar em 

favor da promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 22 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000669-36.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Os pedidos formulados pelas partes autoras merecem parcial 

acolhimento. Por se tratar de típica relação de consumo, deve ser aplicado 

à espécie as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), 

dada a hipossuficiência técnica dos promoventes, os quais não são 

capazes de produzirem provas quanto aos motivos que ensejaram no 

cancelamento do voo contratado. No caso dos autos, a parte promovida 

não comprovou o infortúnio (mau tempo) que, supostamente, causou o 

cancelamento do voo contratado pelo promovente, vez que não junta 

documento que comprove que o vôo foi cancelado devido ao mau tempo, 

apenas faz menção. Ademais, o pagamento pela compra da passagem 

aérea da empresa promovida ocorreu por meio do cartão de crédito, e a 

empresa promovida não comprovou nos autos o estorno do valor, nem ao 

menos juntou carta de solicitação do cancelamento, apenas pedem prazo 

na contestação para juntada de tal documento, todavia, não juntou o 

pedido de cancelamento. Logo, devido à falha na prestação do serviço, as 

partes promoventes foram obrigadas a adquirirem passagens de ônibus e 

passagens com outra empresa aérea, e realizar parte do trecho da viagem 

por via terrestre e, a soma das passagens extras ultrapassou o valor 

anteriormente contratado. Portanto, nada comprovado, resta à empresa 

promovida ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes 

com a aquisição de passagens de ônibus no valor de R$ 278,00 (duzentos 

e oitenta e oito reais) e passagens aéreas da outra companhia no valor de 

R$ 2.381,94 (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), ainda, já que não comprovou o estorno do valor das 

passagens canceladas, também devem restituir a quantia de R$ 358,48 

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). De acordo 

com os documentos juntados com a inicial, tais despesas importam em R$ 

3.018,42 (três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos). A 

impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário 

previamente estipulados e pelo meio escolhido, transporte aéreo, sem 

dúvidas provoca transtorno e desconforto que ultrapassam o mero 

aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

que importou descumprimento da obrigação de resultado esperado 

assumida quando da contratação, como também da violação do princípio 

da confiança existente nas relações de consumo, segundo o qual o 

passageiro, ao adquirir o bilhete de passagem mediante o pagamento do 

respectivo preço, espera e confia que a empresa aérea dispense todos 

os cuidados necessários para que o voo se opere na forma contratada. 

Logo, não há que se falar em inexistência de danos morais ou a sua 

prova, pois o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, 

e o dano moral é in re ipsa, se caracterizando pelo desconforto e 

angústia, não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Com relação ao valor do dano moral, sabe-se que na sua 

fixação incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições do 

ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Dessa forma, tem-se que a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 3.018,42 (três mil e dezoito reais 

e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com passagens de outra 

companhia, e pelas passagens não estornadas por esta ré, com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 

404, 406 e 407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código 

Civil e Súmula 43 do STJ). a) CONDENAR a empresa promovida a pagar em 

favor da promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 22 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito
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Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Os pedidos formulados pelas partes autoras merecem parcial 

acolhimento. Por se tratar de típica relação de consumo, deve ser aplicado 

à espécie as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), 

dada a hipossuficiência técnica dos promoventes, os quais não são 

capazes de produzirem provas quanto aos motivos que ensejaram no 

cancelamento do voo contratado. No caso dos autos, a parte promovida 

não comprovou o infortúnio (mau tempo) que, supostamente, causou o 

cancelamento do voo contratado pelo promovente, vez que não junta 

documento que comprove que o vôo foi cancelado devido ao mau tempo, 

apenas faz menção. Ademais, o pagamento pela compra da passagem 

aérea da empresa promovida ocorreu por meio do cartão de crédito, e a 

empresa promovida não comprovou nos autos o estorno do valor, nem ao 

menos juntou carta de solicitação do cancelamento, apenas pedem prazo 

na contestação para juntada de tal documento, todavia, não juntou o 

pedido de cancelamento. Logo, devido à falha na prestação do serviço, as 
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com a aquisição de passagens de ônibus no valor de R$ 278,00 (duzentos 

e oitenta e oito reais) e passagens aéreas da outra companhia no valor de 

R$ 2.381,94 (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), ainda, já que não comprovou o estorno do valor das 

passagens canceladas, também devem restituir a quantia de R$ 358,48 

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). De acordo 

com os documentos juntados com a inicial, tais despesas importam em R$ 

3.018,42 (três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos). A 

impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário 

previamente estipulados e pelo meio escolhido, transporte aéreo, sem 

dúvidas provoca transtorno e desconforto que ultrapassam o mero 

aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 
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angústia, não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 
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fixação incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições do 

ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 
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promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 
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inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 
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novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MAGALHAES RODRIGUES BUSCH OAB - SP144698 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000669-36.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Os pedidos formulados pelas partes autoras merecem parcial 

acolhimento. Por se tratar de típica relação de consumo, deve ser aplicado 

à espécie as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), 

dada a hipossuficiência técnica dos promoventes, os quais não são 

capazes de produzirem provas quanto aos motivos que ensejaram no 

cancelamento do voo contratado. No caso dos autos, a parte promovida 

não comprovou o infortúnio (mau tempo) que, supostamente, causou o 
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cancelamento do voo contratado pelo promovente, vez que não junta 

documento que comprove que o vôo foi cancelado devido ao mau tempo, 

apenas faz menção. Ademais, o pagamento pela compra da passagem 

aérea da empresa promovida ocorreu por meio do cartão de crédito, e a 

empresa promovida não comprovou nos autos o estorno do valor, nem ao 

menos juntou carta de solicitação do cancelamento, apenas pedem prazo 

na contestação para juntada de tal documento, todavia, não juntou o 

pedido de cancelamento. Logo, devido à falha na prestação do serviço, as 

partes promoventes foram obrigadas a adquirirem passagens de ônibus e 

passagens com outra empresa aérea, e realizar parte do trecho da viagem 

por via terrestre e, a soma das passagens extras ultrapassou o valor 

anteriormente contratado. Portanto, nada comprovado, resta à empresa 

promovida ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes 

com a aquisição de passagens de ônibus no valor de R$ 278,00 (duzentos 

e oitenta e oito reais) e passagens aéreas da outra companhia no valor de 

R$ 2.381,94 (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), ainda, já que não comprovou o estorno do valor das 

passagens canceladas, também devem restituir a quantia de R$ 358,48 

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). De acordo 

com os documentos juntados com a inicial, tais despesas importam em R$ 

3.018,42 (três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos). A 

impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário 

previamente estipulados e pelo meio escolhido, transporte aéreo, sem 

dúvidas provoca transtorno e desconforto que ultrapassam o mero 

aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

que importou descumprimento da obrigação de resultado esperado 

assumida quando da contratação, como também da violação do princípio 

da confiança existente nas relações de consumo, segundo o qual o 

passageiro, ao adquirir o bilhete de passagem mediante o pagamento do 

respectivo preço, espera e confia que a empresa aérea dispense todos 

os cuidados necessários para que o voo se opere na forma contratada. 

Logo, não há que se falar em inexistência de danos morais ou a sua 

prova, pois o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, 

e o dano moral é in re ipsa, se caracterizando pelo desconforto e 

angústia, não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Com relação ao valor do dano moral, sabe-se que na sua 

fixação incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições do 

ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Dessa forma, tem-se que a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 3.018,42 (três mil e dezoito reais 

e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com passagens de outra 

companhia, e pelas passagens não estornadas por esta ré, com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 

404, 406 e 407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código 

Civil e Súmula 43 do STJ). a) CONDENAR a empresa promovida a pagar em 

favor da promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 22 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA GONCALVES (REQUERENTE)

MARCOS BASILIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MAGALHAES RODRIGUES BUSCH OAB - SP144698 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000669-36.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Os pedidos formulados pelas partes autoras merecem parcial 

acolhimento. Por se tratar de típica relação de consumo, deve ser aplicado 

à espécie as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), 

dada a hipossuficiência técnica dos promoventes, os quais não são 

capazes de produzirem provas quanto aos motivos que ensejaram no 

cancelamento do voo contratado. No caso dos autos, a parte promovida 

não comprovou o infortúnio (mau tempo) que, supostamente, causou o 

cancelamento do voo contratado pelo promovente, vez que não junta 

documento que comprove que o vôo foi cancelado devido ao mau tempo, 

apenas faz menção. Ademais, o pagamento pela compra da passagem 

aérea da empresa promovida ocorreu por meio do cartão de crédito, e a 

empresa promovida não comprovou nos autos o estorno do valor, nem ao 

menos juntou carta de solicitação do cancelamento, apenas pedem prazo 

na contestação para juntada de tal documento, todavia, não juntou o 

pedido de cancelamento. Logo, devido à falha na prestação do serviço, as 

partes promoventes foram obrigadas a adquirirem passagens de ônibus e 

passagens com outra empresa aérea, e realizar parte do trecho da viagem 

por via terrestre e, a soma das passagens extras ultrapassou o valor 

anteriormente contratado. Portanto, nada comprovado, resta à empresa 

promovida ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes 

com a aquisição de passagens de ônibus no valor de R$ 278,00 (duzentos 

e oitenta e oito reais) e passagens aéreas da outra companhia no valor de 

R$ 2.381,94 (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), ainda, já que não comprovou o estorno do valor das 

passagens canceladas, também devem restituir a quantia de R$ 358,48 

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). De acordo 

com os documentos juntados com a inicial, tais despesas importam em R$ 

3.018,42 (três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos). A 

impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário 

previamente estipulados e pelo meio escolhido, transporte aéreo, sem 

dúvidas provoca transtorno e desconforto que ultrapassam o mero 

aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

que importou descumprimento da obrigação de resultado esperado 

assumida quando da contratação, como também da violação do princípio 

da confiança existente nas relações de consumo, segundo o qual o 

passageiro, ao adquirir o bilhete de passagem mediante o pagamento do 

respectivo preço, espera e confia que a empresa aérea dispense todos 

os cuidados necessários para que o voo se opere na forma contratada. 
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Logo, não há que se falar em inexistência de danos morais ou a sua 

prova, pois o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, 

e o dano moral é in re ipsa, se caracterizando pelo desconforto e 

angústia, não sendo difícil supor-se o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Com relação ao valor do dano moral, sabe-se que na sua 

fixação incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições do 

ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Dessa forma, tem-se que a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 3.018,42 (três mil e dezoito reais 

e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com passagens de outra 

companhia, e pelas passagens não estornadas por esta ré, com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 

404, 406 e 407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código 

Civil e Súmula 43 do STJ). a) CONDENAR a empresa promovida a pagar em 

favor da promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 22 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 22 de novembro de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edimar Aparecido dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001786-28.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: EDIMAR APARECIDO DOS SANTOS Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001407-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO APARECIDO MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001407-87.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: LUCIANE PORTES - ME 

EXECUTADO: PAULO APARECIDO MACHADO Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA SILVA DE PAIVA OAB - GO42449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO JOAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001852-08.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DINA PERES DE JESUS - ME 

EXECUTADO: VALDOMIRO JOAO Vistos. A parte autora apresentou 

somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a ausência do 

original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à execução, 

possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta forma, intime-se 

a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo extrajudicial em 

cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC: “Art. 

425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º Tratando-se de cópia 

digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à 

instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório 

ou secretaria”. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANTONIO GALLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000886-45.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDER ANTONIO GALLELI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-45.2018.8.11.0009
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000886-45.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDER ANTONIO GALLELI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 23 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001620-30.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por JULIANA PAULA DE PAIVA em desfavor de AZUL - LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS, requerendo a condenação pelos danos materiais no valor 

de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) e 

pelos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz a parte autora, 

em síntese, que realizou a compra de passagens aéreas da companhia 

promovida, ida no dia 25/05/2017 Sinop/Cuiabá e volta para o dia 

29/05/2017 de Cuiabá/Sinop, tendo em vista que nestes dias realizaria um 

curso na cidade de São Paulo/SP, ressaltando que faria conexão na 

Cuiabá/São Paulo com a companhia GOL. Relata, que no dia 20/05/2017, 

começou sentir fortes dores abdominais procurou atendimento médico, 

quando constatou que estava com hemorragia abdominal decorrente de 

gravidez ectópica, por isso necessitou realizar cirurgia. Ante a situação 

no dia 22/05/2017 a autora entrou em contato com as empresas aéreas e 

também e com a responsável pela curso que faria, no sentido de solicitar o 

cancelamento da viagem, vez que não poderia realizar qualquer esforço 

físico pelo prazo de 30 dias, sendo que a promovida não autorizou o 

reembolso das passagens. Com efeito, restou incontroversa nos autos 

que a reclamante por motivos de saúde, em 22/05/2017 entrou em contato 

com a ré via chat (Id n. 9810233) e pediu cancelamento das passagens, 

bilhete YFTD5N, e depois, encaminhou atestado médico e outros 

documentos que atestavam seu estado de saúde por email (Id n. 

9810399). Assim, não ocorreu “no show” como alega a ré, vez que repito, 

no dia 22/05/2017, a reclamante fez o primeiro contato com a ré, 

informando que não poderia viajar no dia 25/05/2017, por problemas de 

saúde. Ou seja, a empresa reclamada teve tempo para recolocar os 

assentos à venda. Importante esclarecer que a consumidora pagou por 

serviços que por motivos de saúde não pode utilizá-los, valores estes que 

devem ser restituídos integralmente à consumidora sob pena de autorizar 

enriquecimento sem causa da reclamada, a qual receberia por serviços 

não prestados. Neste sentido, colaciono julgado: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO PASSAGEM AÉREA. 

IMPEDIMENTO PARA VIAJAR. MOTIVO JUSTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM 

CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1.Incidem as regras insertas no Código de Defesa do 

Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito 

trazido aos autos, como quer a dicção dos Arts. 2º e 3º do CDC. 2.Pela 

sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a 

responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual 

independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as 

excludentes previstas no § 3º do citado artigo, surge o dever de indenizar 

atribuído à empresa. 3.No presente caso, diante das provas colacionadas 

aos autos, resta patente a falha na prestação do serviço, uma vez que a 

recorrente se quedou inerte diante da solicitação da parte autora 

concernente ao reembolso das milhas utilizadas para aquisição das 

passagens aéreas e do valor pago referente as taxas de embarque, em 

razão do cancelamento das passagens. 4.Ressalta-se que o autor, 

impedido de viajar por motivo de saúde, devidamente comprovado aos 

autos (fl.11), requereu o cancelamento da viagem, bem como o reembolso, 

com a devida antecedência (fls. 7/10 c/c fls. 12/13). Portanto, é forçoso 

reconhecer a restituição pleiteada pela parte autora, sob pena de 

enriquecimento ilícito da recorrente. 5.Ademais, importante ressaltar que a 

parte ré não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor (Art. 333, inciso II, do CPC), uma vez que 

não há nos autos acervo probatório que corrobore suas argumentações 

(hipótese de bilhetes promocionais). 6.A defeituosa prestação do serviço, 

a par de evidenciar desrespeito ao consumidor (não resolução imediata de 

singela questão), ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica 

dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da 

parte autora. 7.Isso posto, a compensação por danos materiais e morais é 

medida que se impõe. 8.Na seara da fixação do valor da reparação 

devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade 

do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode 

deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral 

consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que 

não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar 

enriquecimento sem causa. 9.Desse modo, considerados os parâmetros 

acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 2.500,00 

para cada autor) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção. 

10.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 11.Condenado o recorrente ao pagamento das custas 

processuais. Sem condenação de honorários advocatícios por ausência 

de contrarrazões. 12.A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 

20150110589616, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de 

Julgamento: 18/08/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 
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595) Então, demonstrada a irregularidade na retenção da quantia paga 

pelas passagens por parte da ré, vez que a reclamante por motivos de 

saúde não pode viajar na data prevista de 25/05/2017, a parte ré não 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, não apresentando fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 333, II, do CPC, a 

restituição da quantia de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e sete reais e 

dezesseis centavos) é medida que se impõe. No particular, verifico, ainda, 

a hipótese de dano moral indenizável, eis que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 186 e art. 927 do 

Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da personalidade humana, 

tais como vida, integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, na 

interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. Mas também pelo 

desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado mesmo após ter 

passado por um procedimento cirúrgico decorrente a gravidez ectópica, 

entrar em contato com a parte ré para eventual resolução amigável 

(cancelamento das passagens e devolução da quantia paga), e, com o 

insucesso, o ingresso de demanda perante o Poder Judiciário, ações que 

demandaram razoável tempo e consumiram energia psíquica e emocional. 

Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, com o devido respeito 

ao valor requerido/sugerido pela parte autora, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quantia essa razoável à gravidade da conduta praticada, ao padrão de 

vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos para a 

parte consumidora. Nesse sentir: “(...) Recalcitrância injustificada da casa 

bancária em cobrar encargos bancários resultantes de sua própria 

desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da 

autora, nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma 

abusiva, os encargos resultantes do pagamento com atraso. Decurso de 

mais de três anos' sem solução da pendência pela instituição financeira. 

Necessidade de ajuizamento de duas ações judiciais pela autora. Adoção, 

no caso, da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo em vista que 

a autora foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de 

atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se, em função do 

episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas 

oriundos de má prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis 

configurados. Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em 

cinco mil reais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença 

mantida. Recurso improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui 

de responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). Desse modo, 

considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo 

juízo monocrático de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra excessivo, 

a amparar a sua manutenção. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) CONDENAR à(s) empresa(s) reclamada(s) que 

proceda(m) à restituição da quantia de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e 

sete reais e dezesseis centavos) a parte reclamante, referente as 

passagens não utilizadas, devidamente corrigida desde a data do 

ajuizamento da demanda e acrescidos de juros legais desde a citação; b) 

CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte 

reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir 

desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Colíder, 19 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos 

Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 19 de 

novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001620-30.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por JULIANA PAULA DE PAIVA em desfavor de AZUL - LINHAS AÉREAS 
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BRASILEIRAS, requerendo a condenação pelos danos materiais no valor 

de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) e 

pelos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz a parte autora, 

em síntese, que realizou a compra de passagens aéreas da companhia 

promovida, ida no dia 25/05/2017 Sinop/Cuiabá e volta para o dia 

29/05/2017 de Cuiabá/Sinop, tendo em vista que nestes dias realizaria um 

curso na cidade de São Paulo/SP, ressaltando que faria conexão na 

Cuiabá/São Paulo com a companhia GOL. Relata, que no dia 20/05/2017, 

começou sentir fortes dores abdominais procurou atendimento médico, 

quando constatou que estava com hemorragia abdominal decorrente de 

gravidez ectópica, por isso necessitou realizar cirurgia. Ante a situação 

no dia 22/05/2017 a autora entrou em contato com as empresas aéreas e 

também e com a responsável pela curso que faria, no sentido de solicitar o 

cancelamento da viagem, vez que não poderia realizar qualquer esforço 

físico pelo prazo de 30 dias, sendo que a promovida não autorizou o 

reembolso das passagens. Com efeito, restou incontroversa nos autos 

que a reclamante por motivos de saúde, em 22/05/2017 entrou em contato 

com a ré via chat (Id n. 9810233) e pediu cancelamento das passagens, 

bilhete YFTD5N, e depois, encaminhou atestado médico e outros 

documentos que atestavam seu estado de saúde por email (Id n. 

9810399). Assim, não ocorreu “no show” como alega a ré, vez que repito, 

no dia 22/05/2017, a reclamante fez o primeiro contato com a ré, 

informando que não poderia viajar no dia 25/05/2017, por problemas de 

saúde. Ou seja, a empresa reclamada teve tempo para recolocar os 

assentos à venda. Importante esclarecer que a consumidora pagou por 

serviços que por motivos de saúde não pode utilizá-los, valores estes que 

devem ser restituídos integralmente à consumidora sob pena de autorizar 

enriquecimento sem causa da reclamada, a qual receberia por serviços 

não prestados. Neste sentido, colaciono julgado: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO PASSAGEM AÉREA. 

IMPEDIMENTO PARA VIAJAR. MOTIVO JUSTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM 

CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1.Incidem as regras insertas no Código de Defesa do 

Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito 

trazido aos autos, como quer a dicção dos Arts. 2º e 3º do CDC. 2.Pela 

sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a 

responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual 

independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as 

excludentes previstas no § 3º do citado artigo, surge o dever de indenizar 

atribuído à empresa. 3.No presente caso, diante das provas colacionadas 

aos autos, resta patente a falha na prestação do serviço, uma vez que a 

recorrente se quedou inerte diante da solicitação da parte autora 

concernente ao reembolso das milhas utilizadas para aquisição das 

passagens aéreas e do valor pago referente as taxas de embarque, em 

razão do cancelamento das passagens. 4.Ressalta-se que o autor, 

impedido de viajar por motivo de saúde, devidamente comprovado aos 

autos (fl.11), requereu o cancelamento da viagem, bem como o reembolso, 

com a devida antecedência (fls. 7/10 c/c fls. 12/13). Portanto, é forçoso 

reconhecer a restituição pleiteada pela parte autora, sob pena de 

enriquecimento ilícito da recorrente. 5.Ademais, importante ressaltar que a 

parte ré não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor (Art. 333, inciso II, do CPC), uma vez que 

não há nos autos acervo probatório que corrobore suas argumentações 

(hipótese de bilhetes promocionais). 6.A defeituosa prestação do serviço, 

a par de evidenciar desrespeito ao consumidor (não resolução imediata de 

singela questão), ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica 

dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da 

parte autora. 7.Isso posto, a compensação por danos materiais e morais é 

medida que se impõe. 8.Na seara da fixação do valor da reparação 

devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade 

do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode 

deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral 

consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que 

não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar 

enriquecimento sem causa. 9.Desse modo, considerados os parâmetros 

acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 2.500,00 

para cada autor) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção. 

10.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 11.Condenado o recorrente ao pagamento das custas 

processuais. Sem condenação de honorários advocatícios por ausência 

de contrarrazões. 12.A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 

20150110589616, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de 

Julgamento: 18/08/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2015 . Pág.: 

595) Então, demonstrada a irregularidade na retenção da quantia paga 

pelas passagens por parte da ré, vez que a reclamante por motivos de 

saúde não pode viajar na data prevista de 25/05/2017, a parte ré não 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, não apresentando fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 333, II, do CPC, a 

restituição da quantia de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e sete reais e 

dezesseis centavos) é medida que se impõe. No particular, verifico, ainda, 

a hipótese de dano moral indenizável, eis que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 186 e art. 927 do 

Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da personalidade humana, 

tais como vida, integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, na 

interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. Mas também pelo 

desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado mesmo após ter 

passado por um procedimento cirúrgico decorrente a gravidez ectópica, 

entrar em contato com a parte ré para eventual resolução amigável 

(cancelamento das passagens e devolução da quantia paga), e, com o 

insucesso, o ingresso de demanda perante o Poder Judiciário, ações que 

demandaram razoável tempo e consumiram energia psíquica e emocional. 

Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, com o devido respeito 

ao valor requerido/sugerido pela parte autora, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quantia essa razoável à gravidade da conduta praticada, ao padrão de 

vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos para a 

parte consumidora. Nesse sentir: “(...) Recalcitrância injustificada da casa 

bancária em cobrar encargos bancários resultantes de sua própria 

desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da 

autora, nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma 

abusiva, os encargos resultantes do pagamento com atraso. Decurso de 

mais de três anos' sem solução da pendência pela instituição financeira. 

Necessidade de ajuizamento de duas ações judiciais pela autora. Adoção, 

no caso, da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo em vista que 

a autora foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de 

atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se, em função do 

episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas 

oriundos de má prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis 

configurados. Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em 

cinco mil reais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença 

mantida. Recurso improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui 

de responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 
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abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). Desse modo, 

considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo 

juízo monocrático de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra excessivo, 

a amparar a sua manutenção. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) CONDENAR à(s) empresa(s) reclamada(s) que 

proceda(m) à restituição da quantia de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e 

sete reais e dezesseis centavos) a parte reclamante, referente as 

passagens não utilizadas, devidamente corrigida desde a data do 

ajuizamento da demanda e acrescidos de juros legais desde a citação; b) 

CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte 

reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir 

desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Colíder, 19 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos 

Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 19 de 

novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 1060-28.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SILVA SIQUEIRA, CLEOMAR TEIXEIRA 

DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos. Tendo em vista a sentença proferida de fls. 336/340, constata-se 

que o réu EDGAR DA SILVA SIQUEIRA fora absolvido por não existir 

provas suficientes para a sua condenação. Assim sendo, INTIME-SE o réu 

EDGAR DA SILVA SIQUEIRA para que, querendo, retire seus bens 

apreendidos que se encontram depositados no fórum desta Comarca no 

prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a inexistência de local adequado 

para isso. Caso o réu EDGAR DA SILVA SIQUEIRA não se manifeste no 

prazo supracitado, DETERMINO que se proceda no âmbito da Diretoria do 

Foro a avaliação e o posterior leilão do(s) objeto(s) listado(s) na certidão 

anteriormente juntada aos autos, desde que ele(s) possua(m) valor 

econômico. Isso porque, o(s) objeto(s) encontra(m)-se em deposito judicial 

sujeito(s) à natural deterioração e depreciação decorrentes do mero 

transcorrer do tempo, bem como inexiste policiamento ou mesmo de 

guarda patrimonial no período noturno. (...) Ademais, os artigos 120, § 5º, 

do Código de Processo Penal dispõe: Art. 120. A restituição, quando 

cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante 

termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 

reclamante. (...) 5º Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão 

avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou 

entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar 

termo de responsabilidade. Ressalto que eventual quantia apurada no 

leilão deverá ser depositada no incidente da diretoria do foro. Constatada 

sua inservibilidade econômica, desde já fica autorizado o devido descarte, 

sendo que tal fato deverá ser posteriormente comunicado nestes autos. 

Publica-se. Intime-se, via DJE. Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129882 Nr: 6148-76.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:OAB/MT 18.182-A

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 17 de janeiro 

de 2019, às 14h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas, sendo que neste caso o presente documento será entregue 

ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 22 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

WILLIAN APARECIDO PADILHA LIMA, CPF: 02259313116, RG: 1921077-9, 

Filiação: Jaci Barbosa Lima, data de nascimento: 03/06/1989, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, convivente, tratorista/op. de máquinas/mecânico agr., 

Telefone (66) 99393-7563, Endereço: Fazenda Siriema, Cidade: Campos 

de Júlio-MT.

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

terá sua revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129879 Nr: 6146-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 
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OAB:6912, JOÃO JACQUES DA COSTA - OAB:OAB/MT 7.318-E

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 10 de janeiro de 

2019, às 16h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 22 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JOEL CORDEIRO DOS SANTOS. Endereço: Rua Espirito Santo, s/nº, 

Centro, Comodoro/MT, CEP: 78.310-000

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125924 Nr: 4544-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO BARANIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento parcial e definitivo de sentença (de 

parcela incontroversa) em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social – que fora julgada parcialmente procedente.

O requerente afirma que a Autarquia Federal não cumpriu com a decisão 

proferida por este Juízo.

 A Autarquia Federal arguiu que o segurado passou pela perícia médica e 

que esta concluiu pela existência de incapacidade tão somente até a data 

da realização do exame, razão pela qual, cessou o benefício.

 Posteriormente, o requerente informou que o INSS – Instituto Nacional de 

Seguro Social – restabeleceu o benefício de auxílio-doença, todavia a 

conversão deste em aposentadoria por invalidez não fora realizado 

conforme determinação judicial.

 Diante do exposto, determino que a gestora geral solicite a conversão do 

benefício conforme abaixo discriminado por meio do sistema Jus 

Convênios:

 1. Nome do Segurado: ALOÍSIO BARANIUK

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

3. Data do início do benefício: 10.2014

4. Renda mensal inicial: 100% do benefício.

Intime-se o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social – para cumprir a 

obrigação de fazer que lhe fora imputada na sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125932 Nr: 4548-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENO NEVES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento parcial e definitivo de sentença (de 

parcela incontroversa) em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social – que fora julgada parcialmente procedente.

O requerente afirma que a Autarquia Federal não cumpriu com a decisão 

proferida por este Juízo.

 Em contrapartida, esta argui que o requerente não compareceu a 

realização da perícia médica, razão pela qual o benefício fora cessado.

Não resultou nos autos a comprovação de que o requerente fora 

convocado para a referida perícia médica e, quando o mesmo tentou fazer 

o agendamento, o benefício já havia sido cessado.

 Diante do exposto, determino que a gestora geral solicite a implementação 

do benefício conforme abaixo discriminado por meio do sistema Jus 

Convênios:

 1. Nome do Segurado: GISLENO NEVES DUTRA

2. Benefício concedido: Auxílio-Doença

3. Data do início do benefício: 22.10.2014

4. Renda mensal inicial: 91% do benefício.

Intime-se o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social – para cumprir a 

obrigação de fazer que lhe fora imputada na sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 3412-85.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 30.

 Cite-se o polo passivo por edital, para que responda à presente ação, no 

prazo de quinze (15) dias, se quiser, conforme requerido, atentando-se 

para as regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, o Drº 

Osmar Luiz Pretto, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele 

aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111092 Nr: 5744-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para manifestar 

nos autos em 10 dias, conforme despacho de Ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109966 Nr: 5285-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IGNÁCIO, JOSE ROBERTO DE SOUZA INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 
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portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para manifestar 

nos autos em 10 dias, conforme despacho de Ref: 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84128 Nr: 387-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DORS, BRUNO DE SOUZA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE GOZZO - 

OAB:13.306/pr

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98008 Nr: 5709-36.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRE FLORENTINO, LEILA 

ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, tendo em vista 

ter decorrido o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA SPE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para que, junte nos 

autos os dado bancários CPF/NNPJ, agência, Banco, para expedição do 

alvará.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77142 Nr: 2040-09.2015.811.0046

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON RODRIGUES, Filiação: Maria do 

Carmo Rodrigues e Benedito Rodrigues Filho, natural de Goiânia-GO, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE acima qualificado, para que, 

constitua um advogado no prazo de 10 dias, ou informar a impossibilidade 

de constituir patrono, ficando consignado que se permanecer inerte será 

nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

Resumo da Inicial: O Requerente nasceu em 08 de janeiro do ano de 1948, 

em Goiânia, Estado do Goiás, sendo filho de Benedito Rodrigues Filho e 

Maria do Carmo Rodrigues.No entanto o Requerente não tem assento de 

nascimento e, por conseguinte,documento de identidade (RG), ademais 

não está inscrito no Cadastro dePessoas Físicas (CPF), bem como não 

possui quaisquer outros documentos de identificação.O Requerente foi 

abandonado pelos pais e seus familiares vivendo junto com outras 

pessoas que não eram de sua família, desde cedo tendo uma vida de 

muita luta e trabalho árduo, não tendo nenhuma condição de estudar, com 

isso sem nenhuma instrução ou conhecimento nunca se interessou em 

fazer seus documentos de identificação.O Requerente encontra-se hoje 

com 66 (sessenta e seis) anos de idade, e nunca estudou, pela falta de 

documentos. Fato que o desestimulou completamente.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, determino a intimação do 

requerente por edital, para que constituía novo patrono, no prazo de 

quinze (15) dias.Passado o prazo do edital, sem manifestação autos 

conclusos.Cumpra-se Expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 10 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93277 Nr: 3530-32.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSO MÁRIO COCCO, Cpf: 

37145878020, Filiação: Stella Gardin Cocco e Amadeo Luiz Cocco, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de CELSO MÁRIO COCCO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8631/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2013

 - Valor Total: R$ 32.514,15 - Valor Atualizado: R$ 32.514,15 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 18. Cite-se o polo 

passivo por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio a defensoria pública para patrocinar os seus interesses, 

conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos 

autos para que oferte a competente defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 10 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 140-64.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105842 Nr: 3491-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAIL SAMPAIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DE FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116297 Nr: 447-37.2018.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY LEITE RESENDE DA CUNHA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada do Alvará de 

Autorização.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98817 Nr: 387-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBIVAL SEGURANÇA BANCARIA 

INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA, CNPJ: 03269974000244. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a empresa SEBIVAL SEGURANÇA BANCARIA 

INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA, inscrita no CNPJ: 03269974000244, 

endereço RUA CORONEL BENEDITO LEITE N. 491, bairro DO PORTO, 

município CUIABÁ - MT, na pessoa do seu representante legal, acerca da 

apreenção do bem e para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca do interesse na restituição, sob pena da aludida arma ser 

encaminhada para o Comando do Exercito para destruição.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando o retorno da carta precatório fls. 

106, aduzindo a não localização da empresa proprietária da arma 

apreendida nos autos, intime-se a citada por edital nos termos da decisão 

de fls. 83.Ante a ausência de manifestação da defesa, encerro a 

instrução do feito e decreto a revelia do réu. Intimem-se às partes para 

apresentação de alegações finais no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 11 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117857 Nr: 1081-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO SIBRAO CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 419-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES, DEBORAH 

FERNANDES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENICIO RODRIGUES TEIXEIRA, VANJA 

GUIMARÃES RODRIGUES, ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, ESPOLIO DE 

KIMIE TANAKA, CARMEM TSUYAKO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BERNARDI - 

OAB:64.240/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100076 Nr: 895-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA, 

Cpf: 46038833153, Rg: 748.358, Filiação: Mario Rodrigues Pimenta e de 
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Marli Domingues Pimenta, brasileiro(a), convivente, comerciante, Telefone 

6536447394. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato grosso, ofereceu 

denúncia em desfavor de Jair Viana e Paulo César Domingues Pimenta, no 

dia 09 de junho de 2016, nesta cidade e Comarca de Comodoro/MT, onde 

desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos no exercício de 

suas funções, bem como expuseram a vida ou a saúde de outrem a perigo 

direto e iminente, onde teria ocorrido o primeiro dia do evento denominado 

20° Feagro, realizado nas dependências do Parque de Exposições, motivo 

pelo qual o Corpo de Bombeiros fora solicitado para comparecer no 

referido recinto, a fim de realizar a vistoria e autuar constando que as 

edificações presentes no Parque de Exposições estavam em 

desconformidade com a legislação e em desacordo com o projeto 

aprovado para a festa.

Despacho: Vistos.1- Recebo a denúncia oferecida contra JAIR VIANA e 

PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA por satisfazer os requisitos do art. 

41 do CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos 

processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter 

verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da 

materialidade e os indícios de autoria. 2 - Defiro a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 

3 - Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do 

Código de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do 

presente feito, bem como de seu prazo prescricional.4 - Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.5 – Ciência ao 

Ministério Público.6 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gustavo Rampaso de 

Miranda, digitei.

Comodoro, 18 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 4370-42.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA, 

FRANCISCO SOUZA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA, 

Filiação: Naide Maria de Jesus e Olerino Gomes de Souza, data de 

nascimento: 20/08/1974, brasileiro(a), natural de Bairi-BA, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

ofereceu denuncia em desfavor de Manoel Messias de Jesus de Sousa e 

de Francisco Souza Ponce, fato ocorrido no dia 21 de março de 2016, 

onde consta que os denunciados utilizou de grave ameaça, com fim de 

favorecer interesse próprio, contra Janeclei Rosa de Jesus, onde foi 

chamada a intervir em processo judicial que visava apurar a suposta 

prática de crime de homicídio por parte dos denunciados. Consta ainda 

que a vítima encontrou na porta de sua residência, uma carta, subscrita e 

assinada pelos denunciados, tendo por conteúdo dizeres intimidatórios e 

no sentido de que não comparecesse no plenário do Júri para prestar seu 

testemunho contra increpados, tudo sob pena de mata-la, bem como seus 

filhos.

Despacho: Vistos.Chamo o feito à ordem para determinar a expedição de 

edital de citação do acusado Manoel Messias de Jesus de Souza, com 

prazo de 15 dias, assim disposto no recebimento da denúncia às folhas 38 

e até o presente momento não foi procedido.Findo o prazo, abra-se vistas 

ao MPE para requerer o que de direito.Por fim, expeça-se carta precatória 

para oitiva da vítima no endereço de folhas 118.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gustavo Rampaso de 

Miranda, digitei.

Comodoro, 15 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 3025-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON CARLOS DE AGUIAR, LETÍCIA DE 

JESUS MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMILTON CARLOS DE AGUIAR, Cpf: 

01986613127, Rg: 1675745-9, Filiação: Bento de Aguiar e de Neuza Rosa 

Silva Aguiar, data de nascimento: 18/12/1985, brasileiro(a), solteiro(a), 

ajudante de eletrecista e atualmente em local incerto e não sabido LETÍCIA 

DE JESUS MEIRELES, Cpf: 02820496148, Rg: 1920241, Filiação: Malvina 

Francisca Chagas de Jesus e Milton Meireles, brasileiro(a), natural de Vila 

Velha-ES. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

ofereceu denúncia em desfavor de Amilton Carlos de Aguiar e Leticia de 

Jesus Meireles, fato ocorrido em Comoodoro-MT na data de 06 de 

fevereiro de 2011, onde o denunciado Amilton Carlos de Aguiar subtraiu, 

para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consta ainda que na 

mesma data, a denunciada Leticia de Jesus Meireles adquiriu, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime. Onde o 

denunciado Amilton Carlos de Aguiar adentrou na residência da vítima 

Erna Clarice dos Santos e furtou os objetos citados nos autos.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gustavo Rampaso de 

Miranda, digitei.

Comodoro, 17 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Detran-MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001305-51.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA RÉU: FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN-MT Vistos. Intimem-se 

a parte autora, por meio de seu advogado constituído, mediante publicação 

no Dje, para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC 

(contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de demonstrar a 

ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas custas 

processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas processuais, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja certificado se 

houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou sem 

manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE MATOS PAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001299-44.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VALDECIR DE MATOS PAIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. VALDECIR DE MATOS PAIM devidamente qualificado na 

peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, 

bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é segurado da 

Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a parte autora se 

encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Requer que seja concedido/restabelecido em sede de 

tutela de urgência o benefício de auxílio-doença. É o breve relato. Decido. 

Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados na 

exordial. Da tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a concessão 

da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do 

CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora se encontra impossibilitada para o 

exercício de qualquer atividade laborativa causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001284-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE DA SILVA PIEDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001284-75.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

IVONICE DA SILVA PIEDADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. IVONICE DA SILVA PIEDADE devidamente qualificada na 

peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, 

bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é segurada especial 

da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a parte autora 

se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de tutela de 

urgência o benefício de aposentadoria rural por invalidez em favor do 

autor. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto 

ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora 

comprovou não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora é de fato 

rurícola causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em 

que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001289-97.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

SEBASTIAO SOARES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. SEBASTIAO SOARES RODRIGUES devidamente 

qualificado na peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência 

judiciária gratuita, bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido 

o benefício de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é 

segurado especial da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese 

que a parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita 
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de exercer atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de 

tutela de urgência o benefício de aposentadoria rural por invalidez em 

favor do autor. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora é de fato 

rurícola causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em 

que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001291-67.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL TERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001291-67.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

NORIVAL TERRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001323-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001323-72.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: JOÃO LUCAS DE CASTRO MENEGUCI REQUERIDO: BRUNO 

JHONNE ORNELAS MENEGUCI VISTOS. I - Conste segredo de justiça no 

sistema Apolo com relação a presente deprecata. II - Comunique-se o juízo 

deprecante acerca da distribuição da mesma, caso já não tenha o feito. III - 

Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial de 

justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. IV- Decorrido o prazo sem 

recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem independente 

de novo despacho. V - Caso recolhido ou sendo a parte isenta, 

cumpra-se, conforme deprecado, servindo a presente de mandado, 

devendo a mesma ser cumprida no prazo assinalado e na sua ausência 

em 10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, 

C.N.G.C./MT. VI - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001281-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. P. (AUTOR(A))

N. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001281-23.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

RAUL SEDERLEI PASTORIO, NELI PASTORIO RÉU: SAMUEL TEIXEIRA 

CHAVES Vistos. Cuida-se de pedido de cumprimento definitivo de 

sentença requerida por TAINÁ KELLY PASTÓRIO CHAVES por meio de 

seu representante legal contra SAMUEL TEIXEIRA CHAVES todos 

devidamente qualificados. Decido. De pronto, no meu entendimento a 

presente demanda ajuizada pelo autor, trata-se na verdade de mero 

requerimento de cumprimento de sentença, considerando que visa, 

sobretudo, que a requerida cumpra “o quantum” em sentença prolatada 

nos autos de cód. 95492. Verifico que não se trata de cumprimento 

provisório de sentença, pois ausentes seus requisitos. Nesse pórtico, 

tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de sentença, mister 

que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, devendo em tais 

autos dar o devido cumprimento da sentença. Desta feita, determino o 

arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas estilares, devendo a 

parte autora/exequente apresentar o presente requerimento de 

cumprimento de sentença nos autos de conhecimento de cód. 95492 

oriundo da 2ª vara desta comarca. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso cabível, remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. G. B. (AUTOR(A))

BEATRIZ GALEANO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001293-37.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VITOR CASSIANO GALEANO BONFIM, BEATRIZ GALEANO BONFIM RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. VITOR CASSIANO 

GALEANO BONFIM neste ato representado por BEATRIZ GALEANO 

BONFIM ajuizou Ação Ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social todos devidamente qualificados. Aduziu o autor em síntese que é 

portador de doença incapacitante e que depende de cuidados de 

terceiros. Requereu deste modo tutela de urgência consistente na 

implantação do benefício assistencial. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido 

de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 380 de 819



concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, 

portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do 

quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os 

benefícios previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se 

encontra presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, 

uma vez que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte seja pessoa com deficiência causará danos 

ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram 

preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o 

deferimento desta. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada em sede de liminar formulado pela parte 

autora em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a 

autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na 

forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000562-41.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES MIRANDA CARVALHO (IMPETRADO)

MANOEL AMARAL NETO (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA (IMPETRADO)

DORIZETE QUIRINO (IMPETRADO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA (IMPETRADO)

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (IMPETRADO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (IMPETRADO)

LIGIA NEIVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000562-41.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRADO: 

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA, GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, 

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA, DORIZETE QUIRINO, MANOEL AMARAL 

NETO, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LIGIA NEIVA, DIONES MIRANDA 

CARVALHO, CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA VISTOS, ETC. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO, qualificadas nos autos, em face 

do Presidente da Câmara Municipal de Rondolândia/MT, Sr. GILBERTO 

AGUIAR PEIXOTO, Comissão Processante n. 03/2018, composta pelos 

vereadores Romilson da Luz Nogueira, Manoel Amaral Neto, Adriana 

Oliveira Barroso, Lígia Neiva e Diones Miranda Carvalho. Relata o 

impetrante que no dia 06 de junho de 2018, o Vereador e Presidente da 

Câmara Municipal de Rondolândia/MT recebeu Denúncia, de autoria do 

senhor José Recco, sendo que a aludida denúncia narra que o alcaide 

perdeu o prazo para apresentação da LDO, PPA e LOA, do exercício de 

2017, entre outras denuncias. Requer a concessão da medida liminar para 

determinar a imediata paralisação, bem como, sejam interrompidos os 

trabalhos e todo e qualquer ato referente à COMISSÃO PROCESSANTE nº 

003/2018, instituída pela Resolução nº 11, de 11 de junho de 2018 pela 

inobservância aos princípios constitucionais, legais e regimentais atinentes 

à matéria, até o julgamento do presente “mandamus”, até ulterior decisão. 

Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Sobre a concessão de medida liminar em mandado de segurança, o art. 

1º, caput, da Lei nº 12.016/09, assim dispõem, verbis: “Art. 1o. 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 

Isso significa dizer que é possível à concessão de mandado de segurança 

desde que haja prova concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda 

que para fins preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não 

pode ser aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito 

pelo qual se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 

450.369/MA, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, 

DJe 19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: i) plausibilidade do direito substancial 

invocado (“fumus boni juris”); ii) possibilidade de dano irreparável ou 

mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”). Ab initio, analisando 

superficialmente a lide, não observo, claramente, a provas alegadas pelo 

impetrante, pois, sabe-se, que o mandado de segurança exige prova 

pré-constituída das alegações postas à análise, o que não ocorre no 

presente caso. No caso sub judice, não ficou caracterizado o fumus boni 

iuris, pois, a parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar 

que preenche todos os requisitos insculpidos na lei n.º 12.468/11, bem 

como a suposta violação ao seu direito líquido certo ou mesmo justo receio 

de sofrê-la por parte da Impetrada. Isso porque, não se extrai dos autos 

qualquer violação aos preceitos legais, pois o impedimento, em tese, dos 

vereadores precisa ser provado o que não ocorreu. À míngua de tal 

requisito, não é dado ao Magistrado perquirir ou cogitar hipóteses não 

evidenciadas nos autos. Nesse pórtico, esclareço que os documentos são 

insuficientes para estear os argumentos tecidos no writ e embasar a 

pretensão aviada, mormente em sede liminar. Ainda verifico que, o alcaide 

municipal, na verdade não que ser julgado por nenhum vereador do 

Município de Rondolandia-MT, pois ingressou, com argumentos parecidos 

no Mandado de Segurança que tramita na 1º Vara desta Comarca – nº 

10004004.-2018- , alegando a suspeição de outros membros do 

legislativo, onde, diga-se de passagem, teve sua liminar indeferida. Ante o 

exposto, em face da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR 

requestada. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da inicial, com a cópia 

do documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Decorrido este prazo, com ou sem 

manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre presentante ministerial em 

10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, certifique-se e, venham os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se e cumpra-se. Comodoro-MT, 

23 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000577-10.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ADEIR CANDIDO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Certifique-se se houve o recolhimento das custas 

de distribuição e diligencia. Em caso positivo, cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com as baixas e anotações de estilo. 

Comodoro/MT, 24 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa de 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE FIOREZI MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000606-60.2018.8.11.0046. AUTOR: 

LEONICE FIOREZI MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, ETC. De proêmio, quanto ao pedido de gratuidade da 

justiça, a meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo, sendo assim, com fulcro no artigo 98, 

do CPC, defiro tal benefício.. Da necessidade de designação de audiência 
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de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. Cite-se a autarquia requerida, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 30 de julho de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000598-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA OAB - MT20359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE CASSIA MEHL RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000598-83.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA REQUERIDO: 

ROSANA DE CASSIA MEHL RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de ação de 

desapropriação por utilidade publica movida por Hidrelétrica Aguas Claras 

Ltda, em desfavor de Rosana de Cássia Mehl Ribeiro, buscando a 

desapropriação de um total de 10,3975 ha (dez hectares, trinta e nove 

ares e setenta e cinco centiares), onde está implantada a PCH Esperança. 

É o relato do necessário. De pronto, ressalto que o objetivo da regra 

prevista no art. 55, §3º, do novo Código de Processo Civil, é evitar a 

ocorrência de decisões conflitante, com a conexão de ações. No entanto, 

para que tal situação ocorra, é necessário um liame jurídico que repercuta 

em um pleito ou em outro, fazendo-se necessária a decisão unificada. No 

caso em exame, ao debruçar os olhos na exordial apresentada verifiquei 

que se encontra tramitando o Processo Cível 23584-15.2008.811.0041, 

perante a Vara Especializada de Direito Agrário em Cuiabá, ação 

relacionada ao pedido discutido na presente lide, sendo que, em que pese 

se tratar de uma ação de reintegração de posse, não há como se olvidar 

que a decisão em um feito afetará outro, até mesmo para que identifique 

quem é a parte legitima para figurar no polo passivo desta demanda. 

Portanto, reconheço a conexão entre este feito e a respectiva ação em 

curso sob o nº 23584-15.2008.811.0041, perante a Vara Especializada de 

Direito Agrário em Cuiabá. Encaminhem-se os presentes autos ao referido 

juízo procedendo com as baixas necessárias e anotações de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 31 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000651-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARIO COCCO (REQUERIDO)

SAULO LUIZ COCCO (REQUERIDO)

MARGARETH MARIA COCCO (REQUERIDO)

IVONETE MARIA COCCO (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento das custas 

processuais, taxa judiciária e diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000701-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL FERNANDES BARROS OAB - RO1790 (ADVOGADO(A))

ALINE FERNANDES BARROS OAB - RO2708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. L. TOMAZ - ME (REQUERIDO)

DIVINA JOSE LOPES TOMAZ (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000731-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BUIU AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000731-28.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BUIU AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: 

ANTONIO MARQUES PEREIRA VISTOS, ETC. Indefiro os benefícios da 

justiça gratuita. Assim dispõe o inciso I, do artigo 3º, da Lei 9.009/95, 

verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; Verifico que a causa trata-se de uma ação de cobrança no 

valor de R$ 361,57 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete 

centavos). Nessa senda, deve a presente demanda ser ajuizada no 

juizado especial cível, que detem competência absoluta sobre tal matéria. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de 

mérito, com fulcro o inciso IV, do artigo 485, do CPC. Custas pelo 

requerente. P.C.I. Comodoro-MT, 10 de agosto de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OTILHA ZENAIDE DE PAULA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000814-44.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): OTILHA ZENAIDE DE PAULA ROCHA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, ETC. De proêmio, quanto ao 

pedido de gratuidade da justiça, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo, sendo assim, 

com fulcro no artigo 98, do CPC, defiro tal benefício. Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Cite-se a autarquia requerida, para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 

344, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, determino que o 

causídico se abstenha de consignar no sistema pleito de antecipação de 

tutela quando este não é pleiteado na inicial. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 20 de agosto de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-26.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TRATORDICO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MENEGOL (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento das custas 

processuais, taxa judiciária e diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000443-80.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Sentença VISTOS. Marta do Carmo de 

Oliveira Souza ajuíza a presente Ação Ordinária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduz, em apertada síntese, que a requerente casou-se com 

Juraci Rodrigues de Souza, todavia este veio a óbito no ano de 2001. 

Relata que eram casados desde 1995, e que seu falecido esposo 

trabalhava como verdureiro. Requer que seja julgado procedente a 

presente demanda para conceder a parte autora o beneficio de pensão 

por morte. Junto à inicial, acostou os documentos às págs. 09/18. 

Devidamente citado o INSS apresentou contestação, págs. 22/48. 

Impugnação à contestação às págs. 50/52. Despacho saneador às págs. 

54/55. Em audiência de instrução e julgamento, págs. 65/69, foram 

colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora. É a 

síntese do necessário. Decido. O benefício de pensão por morte de 

trabalhador rural pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a 

condição de segurada; b) qualidade de dependente e; c) dependência 

econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Da carência. No que tange a 

necessidade de preenchimento do período de carência, aos dependentes 

de segurada especial de que trata o art. 11, inciso VII, da Lei n.º 

8.213/1991, fica garantida a concessão de pensão por morte no valor de 

um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I) do mesmo códex, 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). 

Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 8.213/1991 em seu art. 26, assim 

estabelece: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente;” Assim, torna-se desnecessário realizar outras 

considerações acerca de tal assunto, mediante os argumentos 

supracitados. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 

02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA 

MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de segurado especial de que trata o 

art. 11, inciso VII, da referida lei, fica garantida a concessão de pensão 

por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I), 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º[..] 

(AC 0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurada especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar da parte autora farta documentação a indicar a atividade rural do 

“de cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao beneficio de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica da parte autora. Verifica-se no 

que tange a aferição de um inicio razoável de prova documental que a 

parte autora juntou os seguintes documentos: certidão de casamento, 

certidão de óbito, nota fiscal, etc. Analisando os documentos juntados pela 

parte autora com a exordial, concluo que estes são aptos como início de 

prova. O que se extrai dos autos é que o “de cujus” era verdureiro, 

atividade da qual retiravam o seu sustento da sua família, caracterizando a 

condição de segurada especial do “de cujus” e da parte autora. Da prova 

testemunhal. A intenção do legislador em exigir um início de prova não é 

outra senão o de dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de 

impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar a audiência de 

instrução, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas, tendo 

por norte artigo 400 do CPC “A prova testemunhal é sempre admissível, 

não dispondo a lei de modo diverso” (destaquei). Vislumbro que tal prova é 

favorável para a autora, no sentido de comprovar a condição de 

trabalhador rural do “de cujus”. Sendo assim, verifica-se que a autora 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do beneficio pleiteado. 

Portanto, restou demonstrado que o “de cujus” se enquadra na qualidade 

de segurado especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, 

verbis “Art. 9°: São segurados obrigatórios da previdência social as 

seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a pessoa 

física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, 

que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar” (grifos nossos). Outro não é, o entendimento do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, 

POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. MULTA. EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas 

comprovaram a condição de trabalhador rural do falecido (fls. 44/45). [..] 

(AC 0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica da parte autora. Quanto à dependência 

econômica do requerente, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, 

trata-se de dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido; (...) § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada” (grifos 

nossos). Portanto, considerando que o benefício de pensão por morte tem 

natureza alimentar, de subsistência, voltada a assegurar à sobrevivência 

daquele que vive sob a dependência econômica de outrem e, uma vez 

demonstrada a condição de segurada do falecido, a condição de 

dependência e a necessidade econômica da requerente, necessário se 

faz o deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos legais. 

Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

região: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. Devidamente comprovada nos autos 

à qualidade de segurado (a) do (a) instituidor (a) da pensão pretendida, 

bem assim a condição de companheiro (a) da parte autora em relação a 

ele (a), e sendo presumida a dependência econômica, correta a sentença 

que assegurou o deferimento do benefício de pensão por morte requerido. 

[...] (AC 0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 

16/09/2014). Dos juros e correção monetária. Cumpre salientar que, estes 

serão devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede 

de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 

21/03/2015. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 
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existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas vencidas até 

a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ocasião em 

que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo 

com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

Lei n º 10.352, de 27/12/2001. Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000909-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CIRILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000909-74.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: JOSE CIRILO DOS SANTOS REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A VISTOS. Indefiro o pedido de justiça gratuita 

formulado, isso porque, consoante se extrai das declarações anexadas 

aos autos o requerente possui diversos bens, o que afasta a 

hipossuficiência alegada. Desta feita, intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

04 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000919-21.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RIBEIRO 97957917100 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000919-21.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DEMILSON COIMBRA DE SOUZA REQUERIDO: GILBERTO 

RIBEIRO 97957917100 Vistos. Compulsando aos autos verifico que, com 

fulcro no inciso I, do artigo 3º, da Lei 9.099/95, a competência para julgara 

o presente feito é do juizado especial desta Comarca e não desta Vara. 

Desta feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial 

Cível desta Comarca, para processamento do feito. Intime-se. Proceda-se 

as baixas e cautelas de estilo. Às providências. Comodoro-MT, 04 de 

setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000924-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. O. (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000945-19.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MATTE (EXECUTADO)

CATARINA DE FATIMA MATTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000945-19.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

GABRIEL MATTE, CATARINA DE FATIMA MATTE VISTOS. 1) Certifique se 

houve o devido recolhimento das custas processuais; 2) Em caso de 

recolhimento incorreto, intime-se a parte exequente para proceder com o 

devido recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias; 3) Se 

devidamente recolhido, DETERMINO que seja procedida a citação do (s) 

devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou por mandado 

caso requerido pelo exequente na exordial no endereço apontado pela 

parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por 

meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da 

data de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 

e art. 915, ambos do CPC]; 4) Não havendo pagamento, proceda-se de 

imediato à penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e 

avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando, a respeito dos atos processuais 

praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e seguintes do 

CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para tanto a qual 

deverá ser distribuída às expensas da parte exequente; 5) Intime-se o 

executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do CPC]. 

6) Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. 7) Defiro os benefícios do art. 

212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a diligência do 

Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação via mandado; 8) 

Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o 

arresto de bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto proceda-se o senhor meirinho com 

as diligências insculpidas no art. 830, §1º, CPC; 9) Inexistindo bens a 

serem penhorados, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias indique bens passiveis de penhora, sob pena de sua desídia 

configurar ato atentatório a dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e 

ss CPC; Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 10 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000940-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO DOS SANTOS OAB - 405.152.491-49 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1000940-94.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO Endereço: Rua 

Maranhão, Tertúlia, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: 

Nome: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Endereço: Rua das 

Acácias, 3988, Centro, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Nome: 

SILVANO DOS SANTOS Endereço: Rua das Acácias, 3988, Centro, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 
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DOS INTERESSADOS PARA QUE POSSAM INTERVIR NO PROCESSO 

COMO LITISCONSORTES. Despacho/Decisão: [...] Diante do exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada, ocasião em que DETERMINO ao 

requerido: i) providencie a análise de todos os produtos expostos à venda 

e em depósito, eliminado os impróprios ao consumo, sob pena de 

aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo 

descumprimento; ii) que se abstenha de manter em depósito e colocar no 

mercado de consumo mercadorias avariadas, produtos alimentícios em 

estado de putrefação, ou com a presença de moscas ou qualquer outro 

inseto, ou mesmo fora da temperatura de conservação, ou ainda produtos 

indevidamente acondicionados, com prazo de validade expirado e/ou 

adulterado, impróprios para o consumo humano, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento. 

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante pessoalmente para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal, com as advertências 

de aplicação de revelia. Determino a expedição de edital nos termos do 

artigo 94, do Código de Defesa do Consumidor [...]. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NICHOLAS SELZLER KLAHOLD, digitei. 

Comodoro - MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001282-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. D. O. (AUTOR(A))

E. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001282-08.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOSE LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, ELAINE DE OLIVEIRA RÉU: WAGNER 

MARCONDES DE ALMEIDA VISTOS. JOSÉ LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA 

representado por sua genitora ELAINE DE OLIVEIRA e ELAINE DE 

OLIVEIRA, ajuízam Ação de Família em desfavor de WAGNER 

MARCONDES DE ALMEIDA todos devidamente qualificados nos autos. 

Narrou a parte autora em sua exordial que as partes tiveram um 

relacionamento e deste relacionamento nasceu o infante JOSÉ LUCAS 

ALMEIDA DE OLIVEIRA. Aduziu que após a separação, a parte requerida 

não se encontra contribuindo para o sustento da criança. Desta forma, 

pedem a título de alimentos ao infante, o valor correspondente de no 

montante de 35% dos rendimentos líquidos do Requerido acrescido de 

50% das despesas extraordinárias enquanto estiver empregado e 35% do 

salário mínimo acrescido de 50% das despesas extraordinárias em caso 

desemprego OU, alternativamente, 80% (oitenta por cento) do salário 

mínimo vigente acrescido de 50% das despesas extraordinárias. Informou 

nos autos que o infante está sob a guarda de fato da genitora. Assim, a 

parte autora ingressou com a presente ação com a finalidade de adquirir a 

guarda unilateral do infante, regularizando, e ainda, em contrapartida, 

pleiteia auxílio paterno para seu sustento. Requereu deste modo, tutela de 

urgência a fim de que o requerido seja compelido a pagar alimentos 

provisórios. Junto à inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II do CPC. Da assistência judiciária gratuita. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a meu ver a parte 

autora(s) comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mormente por 

estar assistida(s) por advogado dativo. Na espécie, entendo ser impositiva 

a concessão de assistência judiciária gratuita a parte autora a fim de 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Da tutela de urgência de natureza antecipada em caráter liminar. 

Para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, são 

necessários a existência de três requisitos: probabilidade do direito, perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos 

efeitos da decisão. 1) probabilidade do direito: restou demonstrado pelo 

fato da prestação alimentícia não estar sendo prestada de forma efetiva, 

ou seja, verifico que foi comprovada a relação paterno-filial conforme a 

certidão de nascimento carreada nos autos, é inequívoca a relação 

obrigacional, devendo ser fixados alimentos em favor da(os) menor(es). 

2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: este restou 

corporificado em razão do risco que o decurso do tempo poderá 

ocasionar para a(s) menor(es), pois os alimentos ao filho menor(es), cujas 

penúrias são presumidas, institui responsabilidade de ambos os genitores, 

e tendo em vista que a fome não espera, é cabível a sua concessão. 3) 

reversibilidade dos efeitos da decisão: quanto a tal fato é cristalino esta 

possibilidade, vez que as decisões sobre alimentos não se submetem ao 

crivo da coisa julgada material motivo pelo qual pode ser revista a qualquer 

tempo. Desta forma, considero que se encontram presentes as hipóteses 

que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

postulada com a ressalva de estes serem fixados de forma a atender as 

necessidades da (os) filha (os) dentro das possibilidades do genitor, o 

que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do CC/02. A 

fixação dos alimentos em percentual sobre os ganhos do alimentante 

assevera o equilíbrio no binômio possibilidade-necessidade, com a 

ressalva de que estes podem ser revistos a qualquer tempo, bastando 

que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. 

Portanto, existe a prova pré-constituída de relação de parentesco, 

contudo não há por ora a comprovação dos ganhos do alimentante, deste 

modo arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente os quais serão devidos a partir da citação, mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras. Por fim, considerando que 

foram pleiteados pedidos que comportam ritos diferentes, aplico o 

procedimento que possui rito específico para ações de família. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de 

FIXAR em favor da (os) menor (es) JOSÉ LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA 

neste ato representado por sua genitora ELAINE DE OLIVEIRA, a título de 

pensão alimentícia o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

nacional mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras. Designo 

audiência de conciliação/mediação consoante pauta do CEJUSC (30 de 

janeiro de 2019 às 15h:00min) e após, cite-se a parte requerida 

pessoalmente no endereço acostado nos autos para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação fazendo-se constar as advertências 

a que faz menção o art. 695,§ 4º, CPC. DEFIRO o desconto em folha de 

pagamento da importância da prestação alimentícia já fixada nos autos. 

Para tanto, oficie-se a instituição empregadora do executado fornecida 

nos autos para que os valores a titulo de pensão alimentícia sejam 

descontados mediante folha de pagamento e, posteriormente depositados 

na conta bancária apontada pela representante legal da parte 

requerente/exequente, devendo o desconto ocorrer a partir da primeira 

remuneração posterior do requerido/executado, a contar do protocolo do 

ofício sob pena de incorrer em crime de desobediência ou prevaricação 

[art. 529, §1º, CPC]. Consigo que deverá a instituição empregadora 

informar nos autos o cumprimento da presente determinação. De igual 

modo, oficie-se a instituição empregadora do requerido para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 385 de 819



apresentem nos autos em 15 (quinze) dias os três últimos holerites do 

requerido. Consigno que o mandado de citação deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá fazer 

menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC. Notifique-se o CEJUSC deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Cientifique-se as partes 

que a audiência será realizada na sala de audiência do CEJUSC deste 

juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000955-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000955-63.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: PATRICIA CHAVES RICARDO REQUERIDO: CARLOS ORTIZ 

VISTOS. Tendo em vista que tramita perante a 1ª Vara desta Comarca a 

medida protetiva de Código 126090, ante o fato de aquele Juízo ser o 

competente para as ações que envolvam medidas protetivas em favor de 

menores e, bem com, por ter havido decisão recente naqueles autos que 

analisou a guarda, alternativa não há que o declínio da competência. Ante 

o exposto, declino da competência em favor do Juízo da 1ª Vara desta 

Comarca. Proceda-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 14 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA TAVARES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000998-97.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

SELMA TAVARES VIANA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL VISTOS. SELMA TAVARES VIANA ajuizou Ação de concessão 

de benefício previdenciário (auxilio doença) - c/c pedido de antecipação 

de tutela e pedido de conversão em aposentadoria, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta a autora preencher os 

requisitos necessários para a concessão dos benefícios previdenciários 

bem como possuir doença incapacitante e se encontra sem condições de 

exercer atividades laborativas. Desta forma, pleiteia a concessão de tutela 

provisória de evidência, para que seja deferido o pedido de auxilio doença. 

Juntou a documentação. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

evidência, com fundamento no art. 311, II, CPC, in verbis: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; In casu, entendo que não se afiguram 

presentes os requisitos acima expostos, isso porque foi indeferido 

recentemente o benefício pelo perito do INSS. No mais, entendo por bem 

instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, e com a pericia 

médica deste juízo, melhores elementos sejam trazidos aos autos, e via de 

consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, 

portanto, ausentes os requisitos do art. 311, do CPC, indefiro o pedido de 

tutela provisória de evidência. Consequentemente, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo “códex”, RECEBO a petição inicial. Cite-se a ré, por 

carta precatória, constando o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 

Após, havendo contestação, intime-se a parte autora para réplica, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro/MT, 20 de 

setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001010-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001010-14.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): LUIZ NUNES DA CUNHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de Ação de restabelecimento de 

benefício apresentado por LUIZ NUNES CUNHA sob o argumento de que o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social descumpriu ordem judicial 

emanada por este juízo nos autos de cód. 6 7702, deste modo busca 

guarida judicial para o fim de ser restabelecido benefício em tese cessado 

indevidamente. Decido. De pronto, constato que o requerimento 

apresentado pelo autor deve ser efetuado no bojo da ação de 

conhecimento em que concedeu o benefício ora pleiteado por este. O art. 

502 e ss do CPC de forma clara dispõe que ocorre coisa julgada quando 

torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso. Assim, transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

Ainda que seja utilizada no âmbito das ações individuais previdenciárias a 

tese da aplicabilidade da coisa julgada secundum eventum probationis. No 

caso dos autos, houve deferimento no bojo dos autos 6 7702 os 

requerimentos apresentados pelo autor, tendo inclusive concedida 

aposentadoria por invalidez. Assim, em razão da ocorrência do instituto da 

coisa julgada a extinção do presente feito é medida que se impõe. Diante 

do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, §3º, CPC RECONHEÇO a existência de coisa julgada 

e, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Não vislumbro a ocorrência de má-fé no caso em questão. Sem 

condenação em honorários de sucumbência. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos. P. I. C. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (EXECUTADO)

ELIO PAZINATTO (EXECUTADO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar nos autos o pagamento da 

diligência do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18301 Nr: 2945-63.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Fica a parte autora intimada, na pessoa de sua advogada, do que se 

segue:
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Nas fls.: 128, a parte autora manifestou interesse na Penhora e Avaliação 

do bem imóvel de Matrícula nº 4.678, porém, anexou cópias de 02 (duas) 

matrículas de números: 4.672 e 2.633, ambos registrados no CRI 

Comodoro/MT. Já nas fls.: 137, a autora manifestou o seu desinteresse na 

adjudicação do bem registrado sob a matrícula nº 4.678, CRI de Tangará 

da Serra/MT, optando pela penhora e avaliação com posterior desgnação 

de hasta pública. Informo que, não consta nos respectivos autos a 

referida matrícula de nº 4.678 registrada no CRI de Tangará da Serra/MT. 

Desta maneira, fica a parte autora intimada a fornecer a referida matrícula 

ou sanar o equívoco, dentro do prazo legal. Outrossim, solicito que seja 

providenciado cópia digitalizada no formato/tamanho A4, da referida 

matrícula, haja vista as que foram juntadas estarem em tamanho muito 

pequeno, de7,5 cm por 10cm, o que impossibilita a leitura e compreensão 

dos dados ali descritos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60609 Nr: 2394-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ PATRÍCIO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

providencie o recolhimento, bem como a posterior comprovação nos 

autos, do valor da diligência a ser efetuada pelo Oficial de Justiça nesta 

cidade de Comodoro/MT, area urbana, a saber: "Um mandado de intimação 

da parte executada, sobre o interesse da adjudicação dos bens imóveis 

penhorados nos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.:34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96074 Nr: 4841-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 96074

VISTOS.

 GUIOMAR BUSATTO interpôs Embargos de Declaração contra a sentença 

prolatada nos autos que julgou procedente os pedidos contidos na 

exordial.

Segundo o embargante o decisum embargado encontra-se omisso ao não 

ter se manifestado a respeito dos honorários de sucumbência.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

 Consoante prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar 

contradição.

 Da omissão: Atento aos autos verifico que a manifestação da parte 

embargante merece guarida, vez que no decisum embargado restou 

omisso com relação ao arbitramento de honorários de sucumbência.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO os presentes embargos de 

declaração para o fim de condenar o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.

 No mais, permanece inalterado o decisum vergastado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001291-67.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL TERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001291-67.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

NORIVAL TERRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE MATOS PAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001299-44.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VALDECIR DE MATOS PAIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. VALDECIR DE MATOS PAIM devidamente qualificado na 

peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, 

bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é segurado da 

Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a parte autora se 

encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Requer que seja concedido/restabelecido em sede de 

tutela de urgência o benefício de auxílio-doença. É o breve relato. Decido. 

Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados na 

exordial. Da tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a concessão 

da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do 

CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 
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probabilidade de que a parte autora se encontra impossibilitada para o 

exercício de qualquer atividade laborativa causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001284-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE DA SILVA PIEDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001284-75.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

IVONICE DA SILVA PIEDADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. IVONICE DA SILVA PIEDADE devidamente qualificada na 

peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, 

bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é segurada especial 

da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a parte autora 

se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de tutela de 

urgência o benefício de aposentadoria rural por invalidez em favor do 

autor. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto 

ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora 

comprovou não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora é de fato 

rurícola causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em 

que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001289-97.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

SEBASTIAO SOARES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. SEBASTIAO SOARES RODRIGUES devidamente 

qualificado na peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência 

judiciária gratuita, bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido 

o benefício de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é 

segurado especial da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese 

que a parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de 

tutela de urgência o benefício de aposentadoria rural por invalidez em 

favor do autor. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora é de fato 

rurícola causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em 

que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000708-82.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de busca e apreensão 

interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS todos devidamente qualificados nos autos. 
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Compulsando os autos vislumbro que este juízo determinou que a parte 

autora procedesse com o recolhimento das custas processuais ante a 

ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, o qual não 

ocorreu tendo apenas pleiteado a desistência da demanda. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Segundo a regra contida no art. 290 do CPC, 

ressalvando os casos de justiça gratuita, determina o cancelamento da 

distribuição caso em quinze dias não seja providenciado o preparo prévio 

em cartório. É cediço que o preparo é providência indispensável à 

propositura da ação/recurso e não sendo comprovado pelo 

Requerente/Embargante/Exequente,  deverá a  in ic ia l  ser 

indeferida/rejeitados. Nos dizeres da Corte da Cidadania, transcorrido o 

prazo “in albis” sem que a parte providencie o pagamento das custas 

processuais, o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição e o 

arquivamento do feito independentemente de intimação pessoal. Mutatis 

Mutantis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS 

DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREPARO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – 

Consoante entendimento desta Corte Especial, quem opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias. Decorrido 

esse prazo, o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do 

processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de 

intimação pessoal. Precedentes. II – Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não 

cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se 

firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.". III - Agravo interno 

desprovido. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1014847/PA, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Corte Especial, julgado em 16-09-2013, DJe 25-09-2013) AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM 

S.A. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. 

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de 

que, a exemplo do que ocorre com os embargos à execução, passado o 

prazo de 30 (trinta) dias disposto no artigo 257 do CPC sem o recolhimento 

das respectivas custas, deve o juiz determinar o cancelamento da 

distribuição da impugnação sem a necessidade de intimação da parte. 2. 

Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de novos 

recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta (art. 

557, § 2º, do CPC). (AgRg no AREsp 240.338/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27-11-2012, DJe 

04-12-2012). Pelo exposto, determino o imediato CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO DO FEITO ante a ausência de recolhimento das custas 

iniciais. Deixo de condenar a parte autora no pagamento de honorários 

advocatícios, vez que não houve qualquer intervenção de advogado por 

parte da requerida/embargada/executada, não havendo que se falar em 

sucumbência. Em caso de nova distribuição de demanda idêntica, proceda 

com a vinculação para o fim de evitar que as partes utilizem de tal meio 

para escolha do juízo. P.I.C. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001262-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001262-17.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE MARTINS DE SA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de 

Embargos de declaração interpostos por JOSE MARTINS DE SA ante a 

contradição da decisão interlocutória proferida nos autos. Suscita 

contradição da decisão interlocutória por ter o juízo concedido benefício 

de auxílio-doença em favor do autor. É o necessário. Decido. Consoante 

prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material. O Código de Processo Civil ao 

disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis 

quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento 

judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete 

concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal 

vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão 

interlocutória. Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre 

embargante, haja vista que pleiteou ao autor benefício assistencial. Pelo 

exposto, CONHEÇO, e DOU provimento aos presentes embargos de 

declaração, para o fim de constar onde se lê restabeleça/conceda o 

benefício auxilio doença, leia-se restabeleça/conceda o benefício 

assistencial/loas. No mais, permanece inalterado o decisum embargado. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000896-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000896-75.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT EXECUTADO: YURI SILVA DIAS VISTOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – SICREDI 

NOROESTE MT ajuíza Ação de Execução de Título Extrajudicial contra 

YURI SILVA DIAS todos devidamente qualificados. Sustentou em apertada 

síntese que as partes celebraram negócio jurídico entre si e que pelas 

operações financeiras efetivadas pelo demandado/executado faz jus o 

autor/exequente ao montante de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

Requereu deste modo a citação do executado para adimplemento da dívida 

em comento em 03 dias. Juntou documentos. Derradeiramente as partes 

apresentaram acordo nos autos de ID 16234191 . É o relatório. 

Fundamento e decido. Mérito. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Ante a informação de que o requerido/executado e a parte 

autora/exequente celebraram acordo conforme se insere dos autos. Afiro 

a regularidade do acordo celebrado nos autos, sendo as partes capazes 

e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, III, b, CPC: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... III - homologar: ... b) a transação; 

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo carreado aos autos de ID 16234191 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de 

ser certificado nos autos se houve o devido recolhimento das custas 

processuais, bem como para que sejam feitas as anotações devidas. 

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois 

de decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, 

desarquive-se e intime-se a parte autora/exequente para manifestar nos 

autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será interpretado como 

satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

voltem-me conclusos para extinção. Honorários advocatícios e despesas 
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processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. P. I. C. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-86.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL OAB - MT0019114S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010189-86.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 15.273,50; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente, , bem como o seu preparo. 

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482 da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida 

para que, querendo, apresente as contrarrazões nos prazo legal 

COMODORO, 26 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-57.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA FOGLIATTO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010232-57.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: ROSINA FOGLIATTO CORREA 

EXECUTADO: ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das 

partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do 

devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

exequente se manteve inerte quanto ao despacho de ID nº 14390922. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme despacho (id nº 14390922), abandonando, 

portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-57.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ARRUDA TASSELL OAB - PE21353 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000020-57.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LOURDES POSTAL 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. A Requerente ajuizou a presente ação 

indenizatória em face da Concessionária Rota do Oeste S.A. objetivando a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, aduzindo para tanto, que trafegava pelo rodovia BR 

163, sentido Sorriso-MT/Sinop-MT, na data de 15 de março de 2016, por 

volta das 20h00min, quando teria acertado um buraco na pista causando 

avarias em dois pneus do veículo que conduzia. Pugna a Requerente por 

danos materiais no valor de R$ 1.191,00 (hum mil cento e noventa e um 

reais) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A 

requerida alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no 

caso em comento, a ausência de responsabilidade quanto aos fatos 

narrados pela Reclamante, e que a autora não trouxe indícios de suas 

alegações, assim como requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Há 

relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço 

Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de 

modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade da Requerida é objetiva, pois deve zelar pela segurança 

do tráfego na rodovia pública sob concessão, inclusive, impedindo 

acidentes por falta de manutenção da rodovia pedagiada, situação que se 

insere no próprio risco da atividade econômica. No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária e o acidente, pois a mesma possui o dever de garantir a 

segurança dos seus usuários, fiscalizando e retirando, a qualquer 

momento, elementos e obstáculos na via de tráfego, independente do 

horário, ou seja, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro eis 

que o acidente foi causado pela presença de buracos na pista. Desta 

feita, considerando a falha no serviço prestado pela Requerida, surge o 

dever de indenizar materialmente, pois em decorrência do acidente o 

veículo conduzido pela Reclamante apresentou avarias, necessitando ser 

consertado. Ementa: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

RODOVIA PEDAGIADA. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

SÚMULA 06 DAS TURMAS RECURSAIS. BURACOS NA PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA 

DA EMPRESA QUE ADMINISTRA A RODOVIA. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS PELOS ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005447222, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, 

Julgado em 07/05/2015). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA 

PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO 

DANOSO E A OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. 

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Diante do exposto, decidem os Juízes 

integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fins de excluir os danos 

morais, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000932-60.2012.8.16.0126/0 - Palotina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - 

- J. 14.09.2015) A condenação para reparação material é medida de rigor, 

por outro lado, o pedido de dano moral não merece procedência, pois não 

restou demonstrado nos autos que em razão do sinistro a Reclamante 

sofreu abalo moral, eis que ausente demonstração de lesão moral ou 

violação a qualquer direito de personalidade da mesma, pelo que opino 

pela improcedência do pedido referente ao dano moral. É interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 
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pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a requerida a restituir o 

valor R$ 1.191,00 (hum mil cento e noventa e um reais), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso. 

Deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-57.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ARRUDA TASSELL OAB - PE21353 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000020-57.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LOURDES POSTAL 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. A Requerente ajuizou a presente ação 

indenizatória em face da Concessionária Rota do Oeste S.A. objetivando a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, aduzindo para tanto, que trafegava pelo rodovia BR 

163, sentido Sorriso-MT/Sinop-MT, na data de 15 de março de 2016, por 

volta das 20h00min, quando teria acertado um buraco na pista causando 

avarias em dois pneus do veículo que conduzia. Pugna a Requerente por 

danos materiais no valor de R$ 1.191,00 (hum mil cento e noventa e um 

reais) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A 

requerida alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no 

caso em comento, a ausência de responsabilidade quanto aos fatos 

narrados pela Reclamante, e que a autora não trouxe indícios de suas 

alegações, assim como requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Há 

relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço 

Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de 

modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade da Requerida é objetiva, pois deve zelar pela segurança 

do tráfego na rodovia pública sob concessão, inclusive, impedindo 

acidentes por falta de manutenção da rodovia pedagiada, situação que se 

insere no próprio risco da atividade econômica. No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária e o acidente, pois a mesma possui o dever de garantir a 

segurança dos seus usuários, fiscalizando e retirando, a qualquer 

momento, elementos e obstáculos na via de tráfego, independente do 

horário, ou seja, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro eis 

que o acidente foi causado pela presença de buracos na pista. Desta 

feita, considerando a falha no serviço prestado pela Requerida, surge o 

dever de indenizar materialmente, pois em decorrência do acidente o 

veículo conduzido pela Reclamante apresentou avarias, necessitando ser 

consertado. Ementa: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

RODOVIA PEDAGIADA. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

SÚMULA 06 DAS TURMAS RECURSAIS. BURACOS NA PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA 

DA EMPRESA QUE ADMINISTRA A RODOVIA. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS PELOS ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005447222, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, 

Julgado em 07/05/2015). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA 

PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO 

DANOSO E A OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. 

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Diante do exposto, decidem os Juízes 

integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fins de excluir os danos 

morais, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000932-60.2012.8.16.0126/0 - Palotina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - 

- J. 14.09.2015) A condenação para reparação material é medida de rigor, 

por outro lado, o pedido de dano moral não merece procedência, pois não 

restou demonstrado nos autos que em razão do sinistro a Reclamante 

sofreu abalo moral, eis que ausente demonstração de lesão moral ou 

violação a qualquer direito de personalidade da mesma, pelo que opino 

pela improcedência do pedido referente ao dano moral. É interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a requerida a restituir o 

valor R$ 1.191,00 (hum mil cento e noventa e um reais), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso. 

Deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-57.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ARRUDA TASSELL OAB - PE21353 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000020-57.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LOURDES POSTAL 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. A Requerente ajuizou a presente ação 

indenizatória em face da Concessionária Rota do Oeste S.A. objetivando a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, aduzindo para tanto, que trafegava pelo rodovia BR 

163, sentido Sorriso-MT/Sinop-MT, na data de 15 de março de 2016, por 

volta das 20h00min, quando teria acertado um buraco na pista causando 

avarias em dois pneus do veículo que conduzia. Pugna a Requerente por 

danos materiais no valor de R$ 1.191,00 (hum mil cento e noventa e um 

reais) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A 

requerida alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no 

caso em comento, a ausência de responsabilidade quanto aos fatos 

narrados pela Reclamante, e que a autora não trouxe indícios de suas 

alegações, assim como requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Há 

relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço 

Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de 

modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade da Requerida é objetiva, pois deve zelar pela segurança 

do tráfego na rodovia pública sob concessão, inclusive, impedindo 

acidentes por falta de manutenção da rodovia pedagiada, situação que se 

insere no próprio risco da atividade econômica. No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária e o acidente, pois a mesma possui o dever de garantir a 

segurança dos seus usuários, fiscalizando e retirando, a qualquer 

momento, elementos e obstáculos na via de tráfego, independente do 

horário, ou seja, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro eis 

que o acidente foi causado pela presença de buracos na pista. Desta 

feita, considerando a falha no serviço prestado pela Requerida, surge o 

dever de indenizar materialmente, pois em decorrência do acidente o 

veículo conduzido pela Reclamante apresentou avarias, necessitando ser 

consertado. Ementa: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

RODOVIA PEDAGIADA. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

SÚMULA 06 DAS TURMAS RECURSAIS. BURACOS NA PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA 

DA EMPRESA QUE ADMINISTRA A RODOVIA. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS PELOS ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005447222, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, 

Julgado em 07/05/2015). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA 

PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO 

DANOSO E A OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. 

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Diante do exposto, decidem os Juízes 

integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fins de excluir os danos 

morais, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000932-60.2012.8.16.0126/0 - Palotina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - 

- J. 14.09.2015) A condenação para reparação material é medida de rigor, 

por outro lado, o pedido de dano moral não merece procedência, pois não 

restou demonstrado nos autos que em razão do sinistro a Reclamante 

sofreu abalo moral, eis que ausente demonstração de lesão moral ou 

violação a qualquer direito de personalidade da mesma, pelo que opino 

pela improcedência do pedido referente ao dano moral. É interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a requerida a restituir o 

valor R$ 1.191,00 (hum mil cento e noventa e um reais), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso. 

Deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-79.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000165-79.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA Vistos. Ressai 

dos autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato da 

Requerida ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, 

impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º 

c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 01 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-50.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANNE LANCE CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT OAB - PR43702 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010258-50.2016.8.11.0046. REQUERENTE: LAYANNE LANCE CARDOSO 

REQUERIDO: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E 

VETERINARIOS LTDA - EPP Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este 
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Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que a reclamante deixou de 

fornecer seu endereço atualizado culminando na frustração do 

procedimento. Conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça (Doc de ID 

nº 13749827), a reclamante não pode ser encontrada em razão da 

insuficiência do endereço indicado, e, ainda, segundo informações de 

residentes na região, a mesma teria mudado seu endereço, não estando 

mais em Campos de Júlio. Depreende-se do artigo 19, §2º da lei 9.099/95, 

que as partes devem comunicar ao juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

Logo, intimada a se manifestar nos autos, a mesma se manteve inerte. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 07 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-24.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. DE S. MATOS - PANIFICADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. SCHMIDT EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000158-24.2017.8.11.0046. REQUERENTE: C. DE S. MATOS - 

PANIFICADORA - ME REQUERIDO: N. F. SCHMIDT EIRELI - EPP Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 12510288. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROSA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000204-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EDNA ROSA FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S.A Vistos A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no 

documento ID. 14744282. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da 

presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROSA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000204-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EDNA ROSA FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S.A Vistos A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no 

documento ID. 14744282. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da 

presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-47.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010319-47.2012.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE 

CARLOS DAVID Vistos A sentença dispensa relatório nos termos do art. 

38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no documento 

ID. 14740803. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000121-60.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 15177562. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002878-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE ALVES PEREIRA ADAMS REUSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003172-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003128-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

movimto trabalhadores sem terra- MST (REQUERIDO)

Itelvina Maviolli (REQUERIDO)

Maria da Penha (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47936 Nr: 3202-89.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Veigas Renaux de 

Andrade - OAB:1903654

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 174/175, vez que o cumprimento do julgado deve 

se dar nos autos em que a sentença foi proferida.

Portanto, tratando-se de cumprimento de sentença de honorários 

advocatícios arbitrados nos autos Código n°. 71494, deve o exequente 

promover o cumprimento da sentença naquele feito.

Assim, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11843 Nr: 748-20.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO LUIZ CYPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos etc.

Em análise ao petitório de fls. 320/322, tenho razão parcial assiste à 

Autarquia Federal.

Em relação à alega prescrição quinquenal, esta já foi devidamente 

apreciada e afastada na decisão de fls. 296/297, razão pela qual deixo de 

analisá-la.

Por outro lado, verifico que embora a tenha sido concedido ao exequente 

o benefício previdenciário no valor de 01 salário mínimo, a RMI considerada 

no cálculo, durante todo o período, foi o valor de R$581,85 (quinhentos e 

oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Entretanto, deve ser utilizado para fins de cálculo o valor correspondente 

ao salário mínimo vigente na data do vencimento de cada parcela, sob 

pena de enriquecimento sem causa.

Já no que corresponde aos honorários advocatícios, estes deverão ser 

calculados sobre as prestações vencidas até a data da sentença 

(18/01/2010).

Dessa forma, remetam-se novamente os autos à contadora deste Juízo 

para retificar o cálculo, devendo, para todos os efeitos, observar o termo 

inicial (correspondente à data de cessação do auxílio-doença - 

28/01/1995), período de recebimento de benefício assistencial (21/06/2007 

a 31/07/2011), exceto quanto ao décimo terceiro salário, assim como, o 

termo final (sendo o dia antecessor à implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez – 31/07/2011), dentre os demais parâmetros 

fixados na sentença e/ou acórdão (respectivamente às fls. 168/172 e fls. 

224/229), assim como, a Lei n.º 11.960/2009 e o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal/CJF 134.

A RMI a ser considerada no cálculo deve corresponder ao salário mínimo 

vigente na data do vencimento de cada parcela.

Por sua vez, os honorários advocatícios deverão ser calculados sobre as 
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parcelas vencidas até a data da sentença (18/01/2010).

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19438 Nr: 933-53.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de JURACY MARIA 

GONÇALVES, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório (fl.278).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 273/275.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53750 Nr: 2265-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCLUBE DE JACIARA, BENEDITO 

RODEGUER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

matrícula imóvel ofertado à penhora à fl.75, devendo ser advertido que 

caso não apresente, ser-lhe-á fixado multa, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, 

inciso V e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para análise da possibilidade de penhora sobre o imóvel 

ofertado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47808 Nr: 3052-11.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NANCI MICHELATO STEFFAN, Paulo Antonio de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16.311/B, Fabiane Tagliari - OAB:64.033 - PR, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Conforme Ofício Eletrônico nº. 4058/2018, o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos, 

tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, que versem 

sobre cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de 

poupança decorrentes de expurgos inflacionários relacionados aos 

planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo 

período de 24 meses, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 

632.212/SP.

Segundo a decisão anteriormente mencionada, a suspensão dos feitos se 

deve ao acordo coletivo homologado em momento anterior pelo STF, a fim 

de possibilitar a adesão pelas partes interessadas e garantir o equilíbrio do 

Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista o imenso número de ações a 

respeito do tema.

Assim, a continuidade do feito e manutenção do bloqueio de valores 

realizado à fl. 455, caminha em sentido oposto ao determinado pelo 

Supremo Tribunal Federal.

Por tal razão, SUSPENDO o regular andamento do feito pelo prazo de 24 

meses, a contar da data de 05/02/2018, e determino a liberação dos 

valores bloqueados à fl. 455 em favor do banco executado.

Saliento que a liberação dos valores não trará prejuízos ao exequente, já 

que após o regular tramite do feito, caso não haja acordo entre as partes, 

poderá ser efetuada novo bloqueio, que certamente restará frutífero, 

tendo em vista que o executado se trata de instituição de financeira 

notoriamente solvente.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 3343-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RES, MARIA EVANGELISTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Comprovada a postulação administrativa (fl.166), INTIME-SE o INSS para 

que, no prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, sendo que em caso de inércia o feito seguirá seu 

trâmite normal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 22 de novembro de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 804-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO CARVALHO - 

OAB:OAB/1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR 

ADRIANI ANANIAS - OAB:21268/0

 Ante o exposto, à vista das razões expostas, Rejeito a presente exceção 

de pré-executividade.Considerando que o exequente deu causa à 

interposição da exceção de pré-executividade, condeno-o ao pagamento 

dos honorários, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, estabelecendo 

para pagamento o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Em termos de 

prosseguimento, DEFIRO o pedido do exequente, e DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para garantia da execução.Ato contínuo, intime-se o executado, 

conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do CPC, para apresentar 

eventual impugnação ao auto de penhora e avaliação no prazo de 10 dias. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 842 do 

CPC.De outra banda, quanto ao pedido de consultas sistêmicas via 

RENAJUD, observa-se que a parte exequente não comprova que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor......Assim, indefiro o 

pedido de busca de bens via Renajud.Ainda, expeça-se certidão de que 

trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de 

veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, 

com o nome das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir 

fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima citado.Quanto 

ao pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes e a certidão necessária para fins de protesto da dívida, 

expeça-se a respectiva certidão judicial para fins de inscrição do nome do 

executado nos órgãos do SPC e SERASA, devendo o exequente ser 

intimado para providências cabíveis no que tange à inscrição.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 23 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 139 Nr: 652-78.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, MAURICIO MARQUES SBEGHEN 

- OAB:62.175/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54933 Nr: 3357-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Estadual não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais.

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

De outra banda, no que tange ao pedido de liquidação de sentença, 

determino o desentranhamento da petição de fls. 89/91, juntamente com a 

manifestação de fls. 95/102 e documentos de fls. 103/145, devendo ser 

distribuída por dependência e autuada em apartado, nos termos do art. 

509, § 1º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53107 Nr: 1661-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLY KELLY ALVES DA SILVA, LCADN, RLADN, 

GDSDN, RWDN, LEIDJANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RIVALDO FERREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nesta cidade de Jaciara inexiste agencia do Banco Itaú, 

determino seja oficiada aquela instituição financeira para que junte aos 

autos guia para pagamento dos valores devidos pelo de cujus, no valor 

total de R$ 809,48 (oitocentos e nove reais e quarenta e oito centavos), 

que se refere ao valor da quitação à vista (fl. 137), já que o banco informa 

a inexistência de conta bancária para transferência do montante.

Defiro ainda a retificação do formal de partilha de fl. 169, vez que na 

partilha amigável de fls. 113/116, restou consignado que o imóvel objeto do 

presente inventário seria repassado apenas aos herdeiros Jully, Ryan e 

Letícia, sendo que a cota parte pertencente aos herdeiros Riwri e 

Gabrielle seria repassada a quantia equivalente em dinheiro.

Por fim, solicitem-se informações acerca do oficio expedido à fl. 134.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 3626-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 
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Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Estadual não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais.

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

De outra banda, no que tange ao pedido de liquidação de sentença, 

determino o desentranhamento da petição de fls. 89/91, juntamente com a 

manifestação de fls. 95/96 e documentos de fls. 97/98, devendo ser 

distribuída por dependência e autuada em apartado, nos termos do art. 

509, § 1º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55444 Nr: 3842-24.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o desentranhamento da petição de liquidação de sentença de 

fls. 181/185, juntamente com a manifestação de fls. 187/194 e documentos 

de fls. 195/253 e 257/259, devendo ser distribuída por dependência e 

autuada em apartado, nos termos do art. 509, § 1º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10609 Nr: 1155-60.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA, JOSÉ 

CARDOSO DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, Juliana Falci Mendes - OAB:223.768 - SP, 

Thiago Castanho Paulo - OAB:297.679 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joana Darc Santos Borbes - 

OAB:7856-OAB/MT, Joana Darc Santos Borges - OAB:7856, WLADYS 

ROBERTO FREIRE DO AMARAL - OAB:6.237-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, inclua como terceiro nestes autos o Banco Bradesco S/A.

Quanto ao pedido de baixa na constrição realizada por este Juízo, verifico 

que não há qualquer comprovação de que o peticionante é de fato o 

credor fiduciário do automóvel indicado à fl. 262.

Ademais, verifico que já decorreu o prazo da suspensão deferida às fls. 

256/257.

 Portanto, intime-se o Banco Bradesco S/A para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove ser o proprietário do veículo em questão.

De outra banda, certifique-se o decurso de prazo da suspensão e 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55443 Nr: 3841-39.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE COIMBRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Estadual não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais.

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

De outra banda, no que tange ao pedido de liquidação de sentença, 

determino o desentranhamento da petição de fls. 92/94, juntamente com a 

manifestação de fls. 96/102 e documentos de fls. 103/152, devendo ser 

distribuída por dependência e autuada em apartado, nos termos do art. 

509, § 1º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19274 Nr: 762-96.2006.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSS, EDRC, EDRCJ, EAC, OBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a comprovação de que o herdeiro Eledir dos Reis Chagas 

Junior atingiu a maioridade em 06/08/2013, desnecessária manifestação 

do Ministério Público, razão pela qual defiro o pedido de fls. 192/193 e 

determino a liberação da sua cota parte, devendo ser transferida para a 

conta bancária indicada à fl. 196.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14249 Nr: 977-43.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CHILANTE, MARCOS HENRIQUE AREAS 

GONÇALVES, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Vistos etc.

Acerca do petitório de fls. 777/781 e documentos de fls. 782/794, 

intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos para análise do pleito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3609 Nr: 29-24.1992.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANTIELE ELIAS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

GERALDO RODRIGUES FILHO, ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, GILSON 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS - 

OAB:23362-B

 Vistos etc.

Conforme se vê no termo de caução de fl. 143, a caução real recaiu sobre 

todos os bens imóveis constantes no formal de partilha de fls. 28/44.

Entretanto, a Oficial Registradora informou apenas a baixa na averbação 

da caução referente aos imóveis constantes das Matriculas R/7.591 a 

R/17.607.

Assim, defiro o pedido de fls. 369/371, e determino seja oficiado ao CRI 

local para que efetue a baixa na averbação da caução referente aos 

imóveis constantes das Matriculas R/5.053 e R/5.153, devendo ser 

encaminhada cópia do formal de partilha de fls. 28/44 a fim de que seja 

verificado se algum dos imóveis ali descritos continua com a averbação da 

caução.

Caso existente, deverá ser procedida a baixa, independente de nova 

determinação.

Em seguida, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90319 Nr: 1521-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 643-28.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME JOÃO RIETJENS, ANTONIUS JOHANNES 

RIETJENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13038

 Vistos, etc.Cuida-se de carta precatória oriunda da Comarca de 

Rondonópolis (MT.), com o objetivo de proceder avaliação e praceamento 

dos bens penhorados do executado, de início, consistentes na parte ideal 

de 14% sobre os imóveis registrados sob as matrículas 11.491, 11.492, 

11.493, 11.494 e 11.495 do CRI do 1º Ofício de Jaciara (MT.).Pelo exposto, 

acolho a alegação de nulidade de intimação levantada pelo executado e 

declaro inválida a arrematação com fulcro no art. 903, inciso I, do 

CPC.Cumpre destacar que não pode o exequente arcar com os prejuízos 

do negócio jurídico por erro substancial sobre o local de arrematação, 

desrespeito aos prazos dos pregões e nulidade de intimações. Ambas as 

partes devem tornar ao status quo ante, com a restituição integral dos 

valores que foram deduzidos dos créditos do exequente. Aliás, 

considerando que o negócio jurídico não se perfectibilizou, não tem direito 

a r. leiloeira à comissão de 5%, mas apenas ao ressarcimento das 

despesas efetuadas, cujo valor deve ser incluído no montante exequendo, 

até porque lhe cabia publicar o edital com observância ao art. 886 do CPC, 

devendo restituir os valores que recebeu a título de comissão ao 

exequente no prazo de quinze dias.Oficie-se o c. Juízo deprecante 

informando da presente decisão, fazendo constar nossas 

homenagens.Intimem-se, expedindo o necessário.Manifeste-se a parte 

exequente requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Seja 

atualizada novamente a avaliação dos bens penhorados pela Sr.ª 

Leiloeira, nos termos da fundamentação, para viabilizar designação de 

novo ato. Após, conclusos para que se dê sequência aos atos 

expropriatórios.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 761-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 4.543,30 (quatro mil 

quinhentos e quarenta e três reais e trinta centavos) nas contas da parte 

executada: ATACADÃO S/A, CNPJ nº 75.315.333/0081-93.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.
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Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1695-54.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99334 Nr: 5789-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDJS, RRDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003172-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003172-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: PAULO ROCHA DOS SANTOS Vistos, etc. A parte 

requerente ajuíza a presente Ação de Busca e Apreensão em face da 

parte requerida, almejando a concessão de liminar de busca e apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto da Cédula de Crédito Bancário. Aduziu 

que celebrou com a parte requerida contrato de Cédula de Crédito 

Bancário garantido por Alienação Fiduciária, onde a demandada se 

obrigou a pagar o valor exposto no instrumento por meio de prestações 

mensais, porém deixou de adimplir sua obrigação, mesmo sendo notificada 

extrajudicialmente, incorrendo em mora, nos termos da legislação 

específica ao caso (Decreto-Lei nº 911/69). Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 

13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo Fiat Strada CS Working 

(Celebration) 1.4 8V Flex 2P (AG) Complet 2013 2013 OBA-9102 

Gasolina/Alcool 9BD27805MD7632809, cor braca, objeto do Contrato nº 

391.062.589, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se a requerida 

para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, 

ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do 

débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com 

acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado; B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 
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contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. Deverá a requerida, no 

cumprimento do ato, entregar todos os documentos relativos ao bem, 

conforme previsto no art. 3º da Lei 13.043/2014. Nomeio como depositário 

fiel do bem o representante legal do autor. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003177-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS RIBEIRO GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003177-15.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS RIBEIRO GALINDO REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO 

GALINDO, em face de EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TUR, todos devidamente qualificados nos autos. 

Distribuída a demanda, a parte requerente comparece à ID 16678794 

requerendo a extinção do feito devido já haver distribuído demanda 

idêntica perante o Juizado Especial desta comarca. Pois bem. Verifico que 

a presente ação contém partes já presentes na ação de nº 

1003178-97.2018.8.11.0010, assim como a mesma causa de pedir, 

caracterizando assim o fenômeno processual denominado litispendência, 

conforme preceitua o art. 337, § 1º, § 2º e § 3º do CPC, devendo o 

processo ser extinto sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, ressalto que a 

demanda de nº 1003178-97.2018.8.11.0010 foi distribuída anteriormente 

no Juizado Especial, não sendo possível que o Poder Judiciário se 

manifeste duplamente sobre o mesmo litígio. Sobre a litispendência, leciona 

Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando se reproduz ação 

idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm 

os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente 

ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá 

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito 

(CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 

655). Também leciona Humberto Theodoro Júnior: “Não se tolera, em direito 

processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo 

simultaneamente (…). Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência 

ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e 

de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, 

sem apreciação do mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de 

Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281). Ante ao exposto, julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigo 485, V e § 3º, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 26 de 

novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000938-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DELFINO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a parte requerida devidamente citada e intimada, 

não apresentou contestação. Certifico ainda que, faço expedir intimação 

ao requerente, para no prazo legal, manifestar-se e requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação e manifestar-se acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para manifestar-se acerca do laudo pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35049 Nr: 2590-88.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da inventariante, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 103 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12520 Nr: 1412-51.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 

07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CG. Devendo comprovar nos autos o depósito. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 2550-38.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 
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OAB:15671-O/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data faço expedir intimação do advogado da 

parte requerida para comparecer na Secretaria da Segunda Vara, a fim de 

retirar o documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95363 Nr: 3904-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venancio de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao requerente para apresentação de 

memoriais finais, após conclusos para sentença.

Encerrada a fase de instrução, retornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 523 Nr: 333-13.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, CLEBER RIBEIRO - OAB:18.222/GO, 

Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, MARCELO MENDES 

FRANÇA - OAB:14301/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A, TEREZINHA URANY DE CASTRO - OAB:2.725/GO

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido da exequente de fl. 105 e, por 

consequência, determino a remessa dos autos à Vara do Trabalho de 

Jaciara-MT.Desapense-se estes autos executivo dos embargos à 

execução Código 4249 mediante certidão nos autos, com juntada de cópia 

da decisão naquele feito.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Às 

providências. Cumpra-se.Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4249 Nr: 8-04.1999.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Urany de Castro - 

OAB:16.539 - GO, MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO, 

TEREZINHA URANY DE CASTRO - OAB:2.725/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela UNIÃO à fl. 209 e 

determino sua intimação pessoal para que impulsione o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito.Proceda a Sra. Gestora a alteração 

na capa dos autos para constar que o presente feito encontra-se em fase 

de cumprimento de sentença.Às providências. Cumpra-se.Jaciara/MT, 23 

de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11671 Nr: 580-18.2003.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA MACHADÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:17522PROCURADOR, Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:0000

 Certifico e dou fé que, a Impugnação interposta às fls 659/661 é 

tempestiva. Certifico mais e dou fé que, faço intimação da embargante 

para se manifestar acera da impugnação apresentada, requerendo o que 

entender de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35143 Nr: 2680-96.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDQLV-M, AJDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls 161/167 foram 

opostos no prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte 

requerida, via DJE, para manifestar acerca dos embargos de declaração 

de fls. 161/167 e requerer o que de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45369 Nr: 245-18.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDQLV-M, AJDMS, R-NEBDPEMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:MT0015140O, ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17.595-0/MT, 

Antonio Eduardo Turra Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:11.148-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.895, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls 281/282 foram 

opostos no prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte 

requerida, via DJE, para manifestar acerca dos embargos de declaração 

de fls. 281/282 e requerer o que de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46102 Nr: 1078-36.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI FERREIRA DE AZEVEDO, FRANCISO LIBÉRIO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, Josemar Honório Barreto JR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:MT 15.159, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:MT18.662, 

MARCONDES EDSON FELIX MEDEIROS - OAB:7703/MT

 Certifico e dou fé que, os Embargos de Declaração de fls 536/542 foi 

oposto dentro do prazo legal. Certifico mais e dou fé que, procedo a 

intimação da parte embargada para querendo se manifeste acerca dos 

embargos opostos no prazo legal. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30432 Nr: 2687-25.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OLIVIA LUIZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir a intimação do advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias se manifeste acerca da 

impossibilidade de expedir a RPV Complementar em razão de que o 

Sistema e-PrecWeb informa que a autora está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil, conforme juntada anexa. É o que me 

cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119648 Nr: 5451-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Allifer Domiciano Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 05/12/2018, às 15h10min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119487 Nr: 5360-73.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVANO DOS SANTOS RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 05/12/2018, às 15h30min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119460 Nr: 5342-52.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 05/12/2018, às 15h40min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119490 Nr: 5363-28.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 05/12/2018, às 15h50min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 21531 Nr: 305-30.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA SILVA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados nos autos pela defesa da recuperanda 

ADRIANA DA SILVA SILVERIO e do Ministério Público.

Designo o dia 05/12/2018, às 15h05min, para realização de audiência 

admonitória.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 50689 Nr: 2535-69.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados nos autos pela defesa do recuperando 

SILVANO JOSÉ DOS REIS e do Ministério Público.

Designo o dia 05/12/2018, às 15h25min, para realização de audiência 

admonitória.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93388 Nr: 3002-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

Ante a petição apresentada nos autos, redesigno a audiência para dia 

30/11/2018 às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 428-42.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12853

 Vistos.

Defiro o petitório de lavra do Ministério Público Estadual, datado de 

13.06.2018 para DETERMINAR que seja oficiado ao Juízo de Direito da 2ª 

Vara Criminal de Ariquemes/RO, anexando-se ao ofício cópia da Denúncia 

e do inquérito policial, para fins de esclarecimento a respeito de o réu 

responder a ação penal naquele Juízo pelos mesmos fatos que se apuram 

nestes autos.

Deverá ainda, a Sra. Escrivã mencionar no ofício os números de 

distribuição do presente processo, bem como daquele que responde 

nnaquela Comarca.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Após a resposta, retornem-me os autos para decidir se se trata de 

litispendência ou não.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121359 Nr: 6271-85.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) ANDRELINO FERREIRA DA SILVA para, 

no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão 

do oficial de justiça de ref. 30 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou 

que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Islei Ribeiro de Morais.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 24 de novembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000354-05.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LUCICLEIA MARQUES DA 

SILVA SANTANA EXECUTADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA 

Vistos etc. 1 – INTIME-SE o ente público executado, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC. 2 – 

Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho. 3 – 

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC. 4 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FELICIANO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003152-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZANGELA FELICIANO DOS 

ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 
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propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIRA BRAGA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000418-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONAIRA BRAGA MOTTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo ambos recursos no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte recorrente, 

SOINARA BRAGA MOTTA, de ser desprovida de recurso financeiro, 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo 

ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do 

respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação dos RECURSOS interpostos. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o cálculo e a decisão retro, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte executada a, no 

prazo impreterível de cinco dias, providenciar o pagamento da respectiva 

quantia, sob pena de penhora on line.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SOARES PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000871-10.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: BRUNA SOARES PEREIRA ALVES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001836-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se 

de processo movido por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada (ID 

15567688), apesar de cientificada da assentada, ficando evidenciando-se 

o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. 

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente da 

ausência, não apresentou qualquer justificativa, se mantendo inerte. 

Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB: MT0021291A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 
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Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2019 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SILVANA ALVES DE SOUZA OAB: MT0015374A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2019 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2019 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003150-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB: MT0021291A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2019 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003153-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003154-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003157-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003158-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLANE CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SILVANA ALVES DE SOUZA OAB: MT0015374A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000083-59.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 26 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000725-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE HONORIO DE SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para no prazo de 05 dias retirar a certidão de débito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000859-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRIVAL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Faculto a parte 

reclamante manifestação sobre os documentos apresentados após a 

contestação pela parte adversa (id. 15058370 - p. 1/10 e 15064141 - p. 

1/10), no prazo de cinco dias. Após, conclusos para 

deliberações/sentença. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000944-79.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CLAUDIO ALEXANDRE 

CORDEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto 

por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente 

feito, que lhe move JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados nos órgãos 

restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação do serviço e, 

ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo sua tese 

defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o 

que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, 

ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003178-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS RIBEIRO GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB: MT23525/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28713 Nr: 232-73.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Disopel, JULIO OPOLSKI, CARLOS 

VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 357 liberando-se os 

valores bloqueados em favor da parte credora.Quanto às buscas de 

informações do executado para citação, verifica-se que aquela realizada 

restou infrutífera (fls. 360/363) por ter indicando endereço já informado e 

verificado nos autos.Ademais, incumbe à parte interessada a indicação do 

endereço da parte adversa, não cabendo esta providência ao Juízo, nem 

se aplicando subsidiariamente o CPC sobre o ponto, nos termos do art. 14, 

§ 1º, I, da Lei n.º 9.099/95.Com efeito, são diligências que extrapolam a 

precípua função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, 

em termos de duração razoável do processo, as partes também possuem 

obrigações a cumprir em prol da celeridade processual.), INDEFIRO desde 

já o pleito de buscas no caso e concedo o prazo de vinte dias para que a 

parte indique o correto endereço para citação, sob pena de extinção com 

relação ao sócio. Determino, ainda, a intimação PESSOAL da parte 

exequente a fim de que se manifeste no feito requerendo medida que 

entender cabível no mesmo prazo, principalmente para indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção da execução com fulcro no 

art. 53, § 4º do CPC, com a consequente emissão da certidão de crédito 

em seu favor.Também, no prazo de vinte dias, caso queiram, manifestem 

as partes seu interesse na designação de audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, reserve-se data e hora para realização, 

conforme pauta da conciliadora, intimando-se para comparecimento com a 

advertência de que eventual ausência injustificada ao ato será 

considerada atentatória à dignidade da justiça.Consigne-se que o feito 

tramita há duas décadas sem resolução, o que fere todos os Princípios 
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que regem os Juizados Especiais.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIRA BRAGA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000418-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONAIRA BRAGA MOTTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo ambos recursos no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte recorrente, 

SOINARA BRAGA MOTTA, de ser desprovida de recurso financeiro, 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo 

ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do 

respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação dos RECURSOS interpostos. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003153-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003153-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEIDIMAR COSTA LIMA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos, etc. 1. 

CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003154-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003154-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEIDIMAR COSTA LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes 

apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar convincente 

probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. 

Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 
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reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003157-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003157-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DILMAR GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à 

conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do 

nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao 

Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia 

com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos 

da decisão a qualquer tempo. Outrossim, o perigo da situação ou risco ao 

resultado útil do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, o que lhe trará 

diversos prejuízos, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. 

Seja notificada a parte reclamada a não incluir o nome do autor junto às 

empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente 

decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003158-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLANE CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003158-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISLANE CAMILO DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001417-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - ME (REQUERIDO)

LEANDRO SABINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001417-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARQUES SEMEAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - 

ME, LEANDRO SABINO DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA, que move em 

desfavor de CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - ME e 

LEANDRO SABINO DA SILVA. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, conforme se infere da petição lançada no 

movimento de ID 13991474. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 
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que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000523-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI LIZANE HERMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000523-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SANDRA SANTI - ME 

EXECUTADO: ENI LIZANE HERMANN Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de processo 

movido por SANDRA SANTI - ME em desfavor de ENI LIZANE HERMANN. 

Conforme consta nos autos, a parte autora compareceu informando o 

pagamento integral da execução. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, julgo EXTINTA a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000944-79.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CLAUDIO ALEXANDRE 

CORDEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto 

por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente 

feito, que lhe move JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados nos órgãos 

restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação do serviço e, 

ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo sua tese 

defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o 

que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, 

ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1001215-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAUL JOSE DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Converto o julgamento 

em diligência. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

reclamada apresentou manifestação e documentos nos ID’s 15300116 e 

15300117. Em atenção à ampla defesa e ao contraditório, concedo vista à 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre os 

documentos juntados após a impugnação. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000306-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANA CAROLINA MARTINS DE 

OLIVEIRA BRANDAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA 

BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente feito, que lhe move 

ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados nos órgãos 

restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação do serviço e, 

ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo sua tese 

defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o 

que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, 

ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000339-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GRACIELLY DE SOUZA 

SERAFIM. REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move GRACIELLY DE 

SOUZA SERAFIM. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 
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de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000422-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERIK JOSE SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA 

BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente feito, que lhe move 

ERIK JOSE SILVA GONCALVES. Consoante ao embargo da parte ré, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000551-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVAN XAVIER DE SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move IVAN XAVIER DE 

SANTANA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 
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contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000555-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PATRICIA PINHEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move PATRICIA 

PINHEIRO DE OLIVEIRA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000073-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARGARETE FLORES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move MARGARETE 

FLORES DE SOUZA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 
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sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000072-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move LUCENI DE SOUZA 

ALMEIDA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000495-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGINALDO CEZARIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move REGINALDO 

CEZARIO DE OLIVEIRA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 
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com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000338-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ED CARLOS SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move ED CARLOS 

SOARES DA SILVA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEITE AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000089-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BEATRIZ LEITE AFONSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move BEATRIZ LEITE 

AFONSO. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000255-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move WILSON DOS SANTOS 

LIMA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000284-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000284-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDILSON APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move EDILSON 

APARECIDA DA COSTA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000487-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILBERTO FELIX DE BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move GILBERTO FELIX DE 

BRITO. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 
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concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000130-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DENIS JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move DENIS JOSE DOS 

SANTOS. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000299-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move MARIA DA GLORIA 

OLIVEIRA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 
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julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000023-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLEIDE MELO DOS 

SANTOS NOVAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA 

BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente feito, que lhe move 

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS. Consoante ao embargo da parte 

ré, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a 

em indenizar a parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de 

seus dados nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na 

prestação do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não 

reconhecendo sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000486-28.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move JEFERSON DA SILVA 

SOUZA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 
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aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000242-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO VITOR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move JOAO VITOR 

PEREIRA DA SILVA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000078-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

contra sentença proferida no presente feito, que lhe move ANGELA 

BARBOSA DOS SANTOS. Consoante ao embargo da parte ré, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 
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Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000243-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA 

BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente feito, que lhe move 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA. Consoante ao embargo da parte 

ré, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a 

em indenizar a parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de 

seus dados nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na 

prestação do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não 

reconhecendo sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000442-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAUL JOSE DA ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move RAUL JOSE DA 

ROCHA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 
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aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEIA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001805-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: IRINEIA ALVES DE LIMA Vistos, etc. Manifesta a parte 

postulante o desinteresse pelo prosseguimento da presente demanda 

judicial. Sem delongas, HOMOLOGO o pedido de desistência para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA CALDAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001155-81.2018.8.11.0010. AUTOR(A): VITORINO PEREIRA CALDAS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Cuida-se de Ação de Obrigação Fazer, ajuizada por 

VITORINO PEREIRA CALDAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Pretende a parte autora que a parte ré seja compelida em fornecer 

medicamentos, conforme prescrição médica. Apresentado Parecer 

Técnico pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que para 

a concessão do medicamento, necessários se faz o preenchimento dos 

requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando da 

decisão que julgou o tema repetitivo número 106, afirmando que o 

medicamento não integra a lista de assistência farmacêutica do SUS, 

existindo medicamento alternativo fornecido pelo SUS, não havendo o que 

desqualifique a eficácia ou adequação de tal fármaco fornecido, 

sustentando ainda a impossibilidade de fornecimento do medicamento, 

alicerçado nos princípios orçamentários, da reserva do possível e das 

“escolhas trágicas”, bem como, do comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde. Pugna ainda pela 

impertinência da multa diária e improcedência da ação. Apresentado 

parecer pelo Ministério Público Estadual, requestando pelo deferimento do 

fornecimento do medicamento. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

mérito do processo. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus ao fornecimento do medicamento BAMIFIX 

(CLORIDRATO DE BAMIFILINA) 300MG – DE 12 EM 12 HORAS. 

Angularizada a relação processual, o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação, postulando pela improcedência da demanda, ao argumento 

de que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, 

bem como, de que há medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever do Estado e garantia 

do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 
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sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente está necessitando, com 

urgência, do fármaco. Ademais, conforme tese firmada pelo do C. STJ, no 

REsp 1657156-RJ, a concessão dos medicamentos não incorporados em 

atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão 

dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 

ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro 

não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. 

Assim, em que pese a própria corte cidadã tenha modulado os efeitos da 

citada decisão, nos termos do art. 927, §3º, do NCPC, se infere dos autos 

que a parte requerente logrou êxito em comprovar tais requisitos. A parte 

autora trouxe aos autos receituário firmado por médico especialista, que 

atestou os problemas de saúde da parte autora e a necessidade pelos 

medicamentos postulados. Ademais, a parte autora juntou aos autos 

receituário médico (ID 14214390), demonstrando claramente a 

impossibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados por aqueles 

disponibilizados pelo SUS, no que se refere ao tratamento da paciente. 

Outrossim, a parte autora encontra-se assistida pela Defensoria Pública, 

tendo afirmado ser hipossuficiente, nos termos da lei, sendo presumida 

sua hipossuficiência financeira e consequente incapacidade financeira 

para o custeio dos medicamentos, os quais encontram-se registrados na 

ANVISA, sob o nº 100580055, ao passo que facilmente se infere dos 

autos, ter a autora preenchido os requisitos para a concessão dos 

medicamentos. Não se trata de questão hipotética ou da possibilidade 

abstrata de vir a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de 

situação real e concreta, posto que se trata de medicamento necessário 

para manutenção de sua saúde, quiçá a vida da parte requerente. 

Ademais, não se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão da 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A 

PACIENTE HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 

DO SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente carente de recursos 

indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 

Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 

n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 

princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação 

pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 

pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) “PACIENTES COM 

ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA 

CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS 

DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

- NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE 

CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM 

FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO 

(CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO 

DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 

assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTER-PRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS 

ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM 

DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE 

CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a 

preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 

196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 

solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 

própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. 

MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do 

direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o 

postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância 

maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em 

que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, 

hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere 

o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o 

exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do 

processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do 

conflito de interesses. Precedentes”. (STF - RE-AgR 393175 / RS - RIO 

GRANDE DO SUL, AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, 12/12/2006) Não se trata, ademais, de conferir 

tratamento desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que 

está na fila do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, 

devendo toda a política pública atender à sociedade visando a dignidade 

da pessoa humana. Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como cogestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada em fornecer o medicamento BAMIFIX (CLORIDRATO DE 

BAMIFILINA) 300MG – DE 12 EM 12 HORAS, conforme prescrição médica 

trazida pela parte autora. DEFIRO a tutela de urgência, devendo o ente 

requerido providenciar de IMEDIATO os medicamentos prescritos à parte 

requerente, comprovando o cumprimento da presente decisão nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência e bloqueio de 

valores. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 
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Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA OAB - MT21862/O 

(ADVOGADO(A))

VICTOR RAFAEL LOPES OAB - MT22995/O (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA OAB - 631.260.951-00 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001503-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDA FAUSTINO 

RODRIGUES DA SILVA, GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - ME 

REPRESENTANTE: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA e 

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - ME, em desfavor de OI S.A. Relata a 

primeira parte autora que é titular da linha telefônica junto a parte 

reclamada, a qual é utilizada no comércio de seu filho, ora segunda parte 

demandante, sustentado que houve a suspensão indevida dos serviços 

prestados pela parte ré, buscando assim a reparação por danos materiais 

e indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que não há comprovação da suspensão dos serviços, bem 

como, que o terminal das partes autoras está ativo e sem bloqueios, 

afirmando que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade, pugnando pela improcedência da ação. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico e técnico, principalmente processual, porque não raras 

vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito 

por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance 

todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, 

inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM DUPLICIDADE. COMUNICAÇÃO. 

SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. 1. Apelação interposta da r. sentença, 

proferida na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com 

reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. 2. Conforme corrente finalista mitigada, equipara-se 

à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam 

destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, revelem 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo 

estranhas à sua especialidade. 3. Presente toda a documentação 

necessária ao exame e julgamento da demanda, torna-se dispensável a 

inversão do ônus da prova - até mesmo porque, no caso, ela ensejaria a 

produção de prova negativa pela ré. 4. No caso, o consumidor efetuara o 

pagamento de trinta e seis parcelas de seu financiamento, contudo, com o 

equívoco que uma delas ficara em aberto, já que efetuara o pagamento de 

outra em duplicidade. Nada obstante, considerava-se em dia com suas 

obrigações, não recebera qualquer negativa da instituição bancária ao 

pedido de compensação dos valores, razão pela qual se mostra indevida a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes justamente após ele 

ter entrado em contato com a instituição financeira visando a adequada 

compensação. 5. A Súmula 227 do STJ enuncia que a pessoa jurídica, 

assim como a pessoa física, é capaz de sofrer lesão de natureza moral, 

sendo necessário, em tais casos, que a ofensa atinja a sua honra 

objetiva, ou seja, que a violação atinja a sua reputação ou o seu nome no 

meio comercial em que atue. 6. O quantum indenizatório deve estar em 

consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade e cumprir à 

finalidade compensatório-pedagógica, de modo que, no caso, o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais) irá recompor devidamente o apelante-autor 

pelos danos suportados. 7. Apelação do autor conhecida e provida. 

(Acórdão n. 1068365, Relator Des. CÉSAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data 

de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJe: 19/12/2017.) Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o 

que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a primeira parte autora relata ser a titular 

da linha telefônica contratada junto a parte ré, que por sua vez é utilizada 

pela segunda parte reclamante, ocorrendo a suspensão dos serviços 

telefônicos nas datas de 07 a 09/04/2018, o que impossibilitou vendas nas 

datas de 07 e 09/04/2018. Em que pese as alegações da parte ré de que o 

terminal está ativo e sem bloqueios, tenho que a mesma não conseguiu 

demonstrar a efetiva disponibilização dos serviços junto as partes 

autoras. Ademais, analisando detidamente os autos, verifico dos 

documentos trazidos com a peça defensiva, que inexistem provas da 

disponibilização dos serviços ou de sua utilização pela parte autora. Desta 

forma, restou comprovada a suspensão dos serviços pela parte ré, a qual 

não fora solicitada pelas partes autoras, sendo tal interrupção indevida. 

Por outro lado, a parte promovida, além de não impugnar nenhum protocolo 

de atendimento, traz apenas telas sistêmicas para tentar provar a boa 

qualidade dos serviços, que são inservíveis como meio de prova, dado o 

seu caráter unilateral. A responsabilidade da empresa parte ré, 

fornecedora de serviço, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito externo ou 

força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

estas não comprovadas pela parte Ré. Houve falha na prestação do 

serviço e esta falha enseja a reparação objetiva pelos danos causados, 

devendo a parte promovida ser condenada ao pagamento dos lucros 

cessantes, devidamente comprovados, conforme relatórios acostados 

aos autos com a exordial, que comprovam que a segunda parte 

promovente, recebe através de venda com máquina de cartão em média o 

valor de R$ 245,57 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos), por sábado e R$ 97,15 (noventa e sete reais e quinze 

centavos) por segunda-feira. Considerando os 02 dias sem telefone é 

razoável o lucro cessante pleiteado, no valor de R$ 342,72 (trezentos e 

quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). De outro tanto, acerca 

do aventado dano moral tenho que esse não se mostra presente. Com 

efeito, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença 
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de qualquer agressão à honra da primeira parte autora, sendo certo que 

apenas a linha telefônica está em seu nome, ou seja, a mesma não é 

usuária dos serviços, não havendo qualquer alteração em sua ordem 

extrapatrimonial. No que tange ao dano moral supostamente sofrido pela 

segunda parte autora, entendo pela improcedência da verba. Ora, é certo 

que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, e sob esse aspecto, 

merece especial destaque a Súmula n. 277 do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que é categórica quanto a essa possibilidade e está redigida nos 

seguintes termos: “STJ Súmula nº 227 - 08/09/1999 - DJ 20.10.1999 - 

Pessoa Jurídica - Dano Moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

Conforme, verificado, contudo, o dano moral da pessoa jurídica deve estar 

relacionado à honra objetiva, já que esta não pode experimentar a dor, a 

frustração, sentimentos estes exclusivos de pessoas físicas. Com efeito, 

portanto, não vislumbro no caso dano moral a ser ressarcido, por 

entender que o ato ilícito praticado pela parte ré não ensejou nenhum dano 

à honra objetiva e imagem da empresa reclamante. Nestes termos, o 

bloqueio indevido dos serviços de telefonia, não geram repercussão 

negativa ao nome da empresa promovente, nem denigrem sua imagem 

junto ao mercado. Sobre o ponto, colaciono o seguinte aresto, do TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALHEIO – TURBAÇÃO - DANO MORAL DE 

PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL 

AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A pessoa jurídica 

pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ. Para 

isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de 

sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. 

(Ap 45737/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015). 

Dessa forma é que entendo inexistente o dano moral passível de 

reparação. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 342,72 (trezentos e quarenta e dois reais 

e setenta e dois centavos) pelos danos materiais sofridos pela segunda 

parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por 

consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, nos termos 

da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000369-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JHEMYS MOISES DA SILVA 

NUNES REQUERIDO: F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por JHEMYS MOISES DA SILVA 

NUNES, em desfavor de F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME. Relata 

a parte autora que é cliente da parte ré, realizando acerto para quitação 

dos débitos em atraso, porém, afirma que mesmo após a realização do 

acerto e pagamento junto a parte reclamada, esta realizou o protesto de 

seu nome, requerendo assim indenização de danos morais e declaração 

de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em contestação, alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de inépcia da inicial e ausência de 

comprovante de pagamento, afirmando no mérito que não houve a 

pagamento da dívida levada a protesto, afirmando ainda que não há dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, vez 

que todos os documentos e fatos necessários para o deslinde da causa 

encontram-se presentes na inicial. Ainda, tenho que a preliminar de 

ausência de comprovante de pagamento, deve ser rejeitada, tendo em 

vista o documento trazido aos autos apresenta informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a 

existência de qualquer débito nesse sentido, tendo em vista a realização 

de negociação e quitação da dívida junto a parte ré. Primeiramente, cumpre 

esclarecer que o documento emitido pela parte ré e, trazido pela parte 

autora na exordial (12151346 - Pág. 6), sequer traz referência ao número 

de fatura negociada, bem como, a nota de débito emitido pela parte 

reclamada e, trazida por ela na peça defensiva (13747908 - Pág. 1), não 

faz qualquer referência ao termo “parcela”. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, sob fundamento de que 

não houve a quitação da “fatura 11023”, levada a protesto, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, tendo em vista que o pagamento realizado pela parte 

autora se refere a “parcela 5-207302-1”, observa-se que esta NÃO trouxe 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovassem a realização de relação jurídica 

entre a partes, que ensejou tal pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), em especial a NOTA DE DÉBITO DA “PARCELA 

5-207302-1”, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva. 

Ora, se as descrições dos documentos emitidos pela própria parte ré 

apresentam informações conflitantes com as demais oriundas de seu 

sistema, não pode ela querer imputar ao consumidor a responsabilidade 

pelo equívoco de tais informações. Pois bem, a parte autora afirma que 

procurou a parte ré para negociação de seus débitos, sendo emitido pela 
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Preposta da demanda o documento de quitação no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) e pagamento em 19.06.2017. Assim, não pode 

prosperar a alegação da parte ré de que o comprovante apresentado 

como quitação refere-se a parcela 5-207302-1 (ID 12151346 - Pág. 6), vez 

que não há nos autos qualquer comprovação da existência de qualquer 

outro débito da parte autora que justificasse o pagamento realizado por 

ela, bem como, no documento emitido pela própria parte ré e trazido aos 

autos pela parte autora, sequer faz referência a qual fatura se refere a 

negociação. Ademais, se haviam débitos da parte autora junto a parte ré 

com a descrição “parcela 5-207302-1”, deveria a parte ré trazer aos autos 

a comprovação de tal débito, seja através de Nota de Débito de Compra a 

Prazo ou outro documento idôneo, permanecendo inerte nesse particular. 

Desta forma, tenho que efetivamente houve a repactuação do débito, o 

qual fora adimplido pela parte autora. Ora, se a parte autora repactuou o 

débito junto a parte demandada, trazendo aos autos o comprovante de 

quitação, tenho que a parte ré não trouxe o fundamento para incluir o 

nome do demandante em cadastros restritivos de crédito. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois houve a comprovação 

da quitação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao cartório de protesto. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte ré informou que a 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se 

de apontamento POSTERIOR ao discutido nestes autos, ou seja, não há 

negativação preexistente à discutida nesta ação. Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que a 

inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto de discussão judicial. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIRGINIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000649-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WILSON VIRGINIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por WILSON VIRGINIO DE LIMA, em desfavor de 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Relata a parte autora que passou a 

receber ligações indesejadas da parte ré, a qual procurava sua sobrinha 

Sra. Elizangela Pedroso de Almeida, oportunidade em que informou a ré 

que aquela não se encontrava naquele número telefônico, requerendo 

assim que cessem as ligações, bem como, indenização de danos morais. 
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Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que 

fora realizado contato com a parte autora, tendo em vista de que seu 

número telefônico fora fornecido pela Sra. Elizangela no momento do 

cadastro, porém, que não fora realizado qualquer tipo cobrança, 

afirmando que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade nas ligações. Inexistindo preliminares, passo a 

análise das questões de mérito da demanda. É o breve relato. Decido. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as ligações realizadas pela parte ré, 

afirmando que esta última estava à procura de sua sobrinha Sra. 

Elizangela Pedroso de Almeida, informando que tal número telefônico não 

pertencia a mesma. No presente caso, verifico a inexistência de qualquer 

relação jurídica entre a parte autora e a parte ré, vez que a parte 

demandada não trouxe qualquer documento que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando, passando 

ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes. Assim, não 

comprovada a relação jurídica entre as partes, tenho que a cessação das 

ligações telefônicas realizadas pela parte ré é medida que se impõe. No 

caso, não há se falar em indenização por danos morais tendo em vista 

que NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE COBRANÇA nas ligações 

realizadas pela parte ré, ou ainda, as ligações realizadas pela parte 

reclamada em momento algum mencionaram qualquer fato desabonador da 

parte autora, ao passo que a situação narrada pela parte demandante, 

não foi capaz de ao menos demonstrar que tenha havido a ocorrência de 

qualquer fato que ultrapasse o mero dissabor. Embora seja possível 

reconhecer que a parte reclamante tenha experimentado certo 

desconforto, dissabor e até incômodo com as ligações realizadas pela 

parte reclamada, entretanto, não vislumbro a existência da potencialidade 

lesiva aventada, a ponto de ensejar reparação por dano moral como 

pretendido. Ora, os contatos telefônicos estabelecidos pela parte ré junto 

ao número telefônico da parte autora, ocorreram devido ao fornecimento 

dos dados pela própria sobrinha da parte reclamante, Sra. Elizangela 

Pedroso de Almeida, conforme se infere de seu cadastro junto a parte 

reclamada através do documento de ID 13712728 - Pág. 1, ou seja, foi a 

própria sobrinha da parte autora quem deu causa a situação vivenciada 

por seu tio, ora parte demandante, oportunidade em que forneceu tal 

número como contato de referência. Ademais, verifico que NÃO HOUVE 

nas ligações realizadas pela parte ré, QUALQUER TIPO DE REALIZAÇÃO 

DE COBRANÇA, bem como, não exsurgiu das citadas ligações, qualquer 

fato apto a amparar a pretensão indenizatória da parte autora. Insta 

salientar, que a prova carreada aos autos, não enseja suficiência 

probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor 

natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores 

repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, 

um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral 

ou pessoal. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante houvesse admitida a responsabilidade da parte reclamada pelo 

evento danoso, verifica-se que a parte reclamante não noticia nenhum 

prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não 

haveria que se falar em dano moral indenizável. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que a parte reclamante 

não demonstrou que o valor cobrado, frisa-se, este de pequena monta, 

tenha lhe causado prejuízos. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. PROMESSA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA ALEGADA. PERDAS E DANOS E DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Afasta-se a argüição de omissão no 

julgado a ponto de comprometê-lo. Tampouco é obrigação da ré acostar 

aos autos todas as ligações existentes entre as partes. Bem como não é o 

caso de declarar a falta de apreciação do conjunto probatório na sentença 

de primeiro grau. A decisão atacada, conquanto sucinta, não se olvidou de 

apreciar a matéria posta em lide, apreciando as teses trazidas pelas 

partes, ainda que o tenha feito de modo conciso. 2. Ademais, ao que se 

pode interpretar da prova em áudio trazida aos autos na primeira faixa do 

CD (fl. 40), não houve nenhuma coação que representasse ofensa 

subjetiva à personalidade do autor. 3. Quanto às ligações indesejadas 

reiteradas, não passam de um dissabor, lastimável conduta é certo mas 

que somente quando excepcionalmente lesiva comporta outorga de danos 

morais. Caso em que não se evidencia, por conseguinte, indenização a 

título de danos morais. 4. Por fim, a demandante não traz aos autos 

elementos probatórios mínimos para que o pedido de perdas e danos 

possa ensejar deferimento. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. (Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul - Número 

do Processo: 71004983979 - Órgão Julgador: TURMAS RECURSAIS - 1. 

TURMA RECURSAL CIVEL) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Nesse sentir, não há 

nexo de causalidade capaz de ensejar a existência de suporte fático, para 

alicerçar a pretensão reparatória em razão de ausência de prova do 

efetivo dano, requisito essencial para configurar o dever de indenizar. 

Assim, inexistindo dano moral, descaracteriza-se a pretensão 

ressarcitória. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a 

tutela de urgência deferida nos autos. Rejeito o pedido de indenização por 

dano moral, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-61.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000348-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANY SILVEIRA 

GONCALVES SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora que foi cliente da parte ré, desconhecendo o 

débito lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de 

danos morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. 

Em contestação, traz a parte reclamada peça defensiva de processo 

diverso, alegando em síntese, preliminar de incompetência do juizado 

especial, afirmando no mérito que realizou a constatação de 

irregularidades na Unidade Consumidora número 218623-7 em nome de 

Milton Fernando Silva de Souza, afirmando que não há dever de indenizar, 

haja vista inexistência de qualquer irregularidade. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, vez que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, nos termos do art. 341, do NCPC, salvo tratar de fato não 

admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado 

pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a 

defesa, analisada em conjunto. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não impugnou os fatos trazidos pela parte autora na exordial, 

tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, conforme preceitua o Art. 

374, III, do NCPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo 

como incontroversos, como ocorreu no presente. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, negando a existência de qualquer débito nesse sentido, tendo 

em vista que desconhece a origem dos mesmos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte autora o comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual a mesma afirma desconhecer a origem. 

No presente caso, estão mais que evidenciados os requisitos que ensejam 

a reparação por danos morais puros experimentados pela reclamante. 

Impende salientar que a parte reclamada não juntou nenhum documento 

com a sua defesa, restando-a debalde. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Considerando que a parte reclamada 

apresentou a sua defesa tempestivamente, porém, não trouxe provas que 

comprovassem ao contrário do alegado pela parte reclamante, e verificado 

que os fatos aduzidos na inicial foram devidamente comprovados, não há 

como não reconhecer o direito inicial pleiteado, uma vez que a parte 

reclamada violou um direito da parte autora. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 
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pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINO COUTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000256-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MINELVINO COUTINHO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por MINELVINO COUTINHO DA 

SILVA, em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO. 

Relata a parte autora que nunca realizou qualquer contratação de 

serviços junto a parte reclamada, que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que há 

vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem 

como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

improcedência da demanda e condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13688560, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação de operação 

de crédito. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é 

possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato pertence 

a parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a 

presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a 

parte reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 
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da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000863-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A.. Relata a parte autora ser cliente da parte 

reclamada, onde realizou a contratação de plano controle junto a ré, 

porém, afirma que esta última passou a realizar cobranças indevidamente, 

em valor superior ao contratado, requerendo ao final, indenização de 

danos morais e indébito do valor cobrado. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, tendo em vista a 

contratação realizada pela parte demandante. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, vez que, conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que há nítida hipossuficiência da parte consumidora, 

ora parte reclamante. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 
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a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Incumbe 

a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, afirmando que na data de 03.01.2018 

realizou a aceitação do plano controle no valor de R$ 69,90 . Em que pese 

a brilhante explanação da parte autora, a qual inclusive trouxe a 

comprovação da ativação do plano, conforme se infere do documento de 

ID 13022287 - Pág. 1, a verdade dos autos é uma só, NÃO HOUVE A 

CONTRATAÇÃO DE PLANO CONTROLE, MAS SIM DE PLANO PÓS PAGO, 

DENOMINADO DE “VIVO POS MIG 3.5GB, COM MINUTOS ILIMITADOS 

PARA VIVO”. Ora, analisando detidamente os autos, verifico dos 

documentos trazidos pela parte autora, que diferente do alegado, não 

houve a contratação de plano controle, onde mês a mês é realizada a 

cobrança de valores fixos. Pelo contrário, consta nos autos a contratação 

de plano pós pago, com minutos ilimitados APENAS E TÃO SOMENTE 

PARA A OPERADORA RECLAMADA, ou seja, o plano contratado pela 

parte autora não cobre a realização de ligações para outras operadoras, 

conforme constou claramente da habilitação trazida pela parte autora. 

Ademais, analisando a fatura trazida nos autos no valor de R$ 154,23, 

através do documento de ID 13022213 - Pág. 7, verifico que há cobrança 

de ligação para outra operadora com número de destino 44-99898-4979 e 

duração de 35m06s, com valor de R$ 84,24, ou seja, trata-se de ligação 

não coberta pelo plano contratado pela parte autora, tendo em vista tratar 

de outra operadora. No mesmo sentido, a fatura emita pela parte ré é clara 

por demais, vez que conforme se infere da discriminação dos valores, 

consta que a cobrança realizada é justamente a ligação realizada para 

outra operadora, o qual possui ao final a descrição de “UTILIZAÇÃO 

ACIMA DO CONTRATADO”. Quanto as demais cobranças realizadas, 

nota-se novamente, que o plano contratado pela parte autora não se trata 

de plano controle, mas sim de plano pós pago, ou seja, haverá variação da 

fatura, de acordo com a utilização dos serviços junto a parte ré. 

Denota-se a ausência de prova documental mínima da parte autora, vez 

que todos os documentos trazidos nos autos demonstram que houve a 

contratação de plano pós pago. Incumbe a parte reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 

ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”. Ademais, tenho que a parte 

autora passou muito próxima em incorrer nas penas de litigante de má-fé, 

tendo em vista que alegou tratar de irregularidades praticadas pela parte 

ré, trazendo aos autos documentos na tentativa de se eximir de suas 

obrigações, que poderiam induzir em erro este juízo. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, não 

havendo qualquer irregularidade na cobrança das faturas, sendo a 

cobrança devida. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a pretensão 

de repetição do indébito, formulada pela parte autora, tenho que a mesma 

deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a ilegalidade das cobranças. 

Nesse sentido, é a dicção do artigo 42, parágrafo único do CDC: “Art. 42. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo de engano 

justificável.” Ora, de forma muito didática, o consumidor só terá direito a 

repetição do indébito por aquilo que, cobrado em quantia indevida, pagou 

em excesso, ou seja, só se “repete” aquilo que pagou indevidamente, 

hipótese não verificada nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação da ilegalidade dos débitos, a improcedência do pedido de 

repetição do indébito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Indefiro o pedido de tutela antecipada. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRIELE DE ASSIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO OAB - MT0009270A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000305-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA ADRIELE DE ASSIS 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por BRUNA ADRIELE DE ASSIS PEREIRA, em desfavor de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora 

ser consumidora da parte reclamada através da Unidade Consumidora n.º 

6/1951298-7, afirmando que teve lançada fatura em valor exorbitante, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar deferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado 

especial cível para o processamento da causa, afirmando no mérito que 

não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

demandante em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, vez que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 
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contesta a fatura emitida pela parte reclamada, referente recuperação de 

energia, em vista de irregularidade no medidor. De outro lado, a parte 

reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na 

unidade consumidora constatada em 20/07/2017, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção (ID 13714306 - Págs. 3 e 4) e 

comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de 

recurso (ID 13714306 - Pág. 1), demonstrando suficientemente que havia 

irregularidade na unidade consumidora, o qual se encontrava com desvio 

de energia no ramal de entrada. Assim, há prova suficiente que demonstre 

que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e 

enviar o nome da parte consumidora inadimplente ao Cadastro restritivo de 

crédito. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos 

dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS 

IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da 

Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, é 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o corte 

no fornecimento de energia elétrica a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Em que pese a parte autora tenha contribuído para a 

ocorrência do evento danoso, há outros meios para cobrança do débito, 

não sendo permitida a suspensão do fornecimento de energia, em caso de 

débito apenas de fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando 

de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida 

pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 
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11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013)Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve 

suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura eventual 

discutida nestes autos. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos da parte autora, conforme entendimento 

firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, assim ementado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. 

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em 

dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a 

ação. Recurso Inominado nº.: 0028104-23.2017.811.0002 - Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente (s): ENERGISA MATO 

GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE ALVES DO NASCIMENTO - Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Ademais, analisando 

detidamente o histórico de contas da unidade consumidora da parte 

autora, trazido aos autos no ID 13714315 - Pág. 1, verifico que após a 

constatação da irregularidade (07/2017) e troca do medidor, houve 

considerável aumento do consumo de energia de sua Unidade 

Consumidora. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a 

parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe 

de R$ 3.574,34 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e 

quatro centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos 

de quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de 

inadimplência da mesma, merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, REVOGANDO a liminar concedida, 

tão somente no que tange à determinação de não inscrição do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

devendo a parte reclamada se ABSTER de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, em razão dos 

débitos discutidos nos autos. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo 

valor total é de R$ 3.574,34 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e 

trinta e quatro centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a 

partir do vencimento da fatura. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000262-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LINDEMBERGUE HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA, em 

desfavor de CLARO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o 

que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, tendo em vista que os 

documentos carreados nos autos demonstram que a parte ré foi a 

responsável pela inserção do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 
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presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. De acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação da 

existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação dos serviços, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, se 

houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior a outra negativação. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 
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Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que se 

trata de negativação posterior. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES HOPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA FERREIRA COSTA (REQUERIDO)

MOACI BENTO DA PAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000656-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERTRUDES HOPPE 

REQUERIDO: OLGA FERREIRA COSTA, MOACI BENTO DA PAZ Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de cobrança proposta por GERTRUDES HOPPE, 

em desfavor de OLGA FERREIRA COSTA e MOACI BENTO DA PAZ. Relata 

a parte autora que celebrou contrato de locação de imóvel junto as partes 

rés, sendo que estas últimas se tornaram inadimplentes a partir de 

julho/2016, pleiteando ao final o pagamento dos alugueres de agosto/2016 

a janeiro/2017. Em contestação alegam as partes reclamadas, em síntese, 

que permaneceram no imóvel até a data de julho/2016, afirmando que 

notificou a parte autora via telefone da desocupação do imóvel, tendo em 

vista que havia locado outro imóvel para residir, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo à análise da 

questão de mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber até qual data as partes rés permaneceram no imóvel da parte 

reclamante. A parte reclamante apresenta a presente reclamação, 

sustentando que as partes rés permaneceram no imóvel até janeiro/2018, 

sendo que não realizaram o pagamento das prestações de agosto/2016 

em diante. Compulsando os autos verifico que as partes reclamadas 

conseguiram satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial, provando o 

que afirmaram com a defesa, nos termos do que preceitua o art. 373, II, do 

NCPC. Em que pese as alegações da parte autora de que a 

rescisão/desocupação ocorrera apenas em janeiro/2018, a parte 

reclamada conseguiu demonstrar que a desocupação do imóvel se deu em 

data anterior, juntando para tanto contrato de locação de outro imóvel, 

conforme se infere do documento de ID 13723678. Ademais parte 

reclamante, apesar de cientificada em audiência de conciliação de que 

deveria apresentar impugnação, conforme se infere do ID 13803905, 

sequer impugnou os documentos e afirmações trazidas nos autos pelas 

partes reclamadas, nos termos da certidão lançada no ID 13883802. 

Ademais, observa-se que a própria parte autora narra na exordial que na 

data de 02/02/2018 compareceu até o imóvel locado, afirmando que as 

partes demandadas “naquele mesmo dia e no dia seguinte providenciou a 

retirada de todas as tralhas e ferro velhos amontoados no quintal da casa 

locada”, contudo, não trouxe qualquer prova nos autos demonstrando a 

suposta ocupação do imóvel, e ainda, sequer impugnou as afirmações das 

partes rés de que haviam desocupado o imóvel em julho/2016. Ora, não é 

crível que a parte autora, ao verificar que a residência estava ocupada, 

não obteria simples fotos para demonstrar a permanência das partes rés 

no imóvel. Nesse sentido: APELAÇÃO. MEDIAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DO AUTORI NCONTROVERSA. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ EM PAGAR A COMISSÃO. AUTOR QUE 

SUSTENTA QUEPARTE DOS CHEQUES ENTREGUES COMOPAGAMENTO 

DA COMISSÃO NÃO FORAM COMPENSADOS. AUSÊNCIA DEPROVA 

EFETIVA DA DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS DECRÉDITO. APRESENTAÇÃO 

PELA RÉ DERECIBO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. Ficou esclarecido nos 

autos, em razão da redação de disposição contratual, que competia à ré 

realizar o pagamento da comissão de corretagem. O autor sustenta que 

três cheques dados como parte de pagamento não foram compensados, 

pois foram devolvidos sem fundos. Ao contrário do convencimento do 

Magistrado “a quo”, não considero incontroverso que tais cheques foram 

devolvidos por insuficiência de fundos. Não há cópia do verso dos 

referidos títulos de crédito que demonstrariam a devolução com o código 

do motivo. Por outro lado, a ré trouxe com sua defesa recibo assinado 

pelo autor atestando o recebimento do valor de R$15.100,00 referente à 

comissão da venda do apartamento 55 do Residencial Bahamas. Em 

réplica, o autor não impugnou especificamente o recibo. O ônus da prova 

incumbe a quem alega. Apresentado o recibo de quitação, o autor deveria 

trazer melhor prova de que os cheques entregues como parte do 

pagamento não foram compensados. Tal prova poderia ser realizada coma 

apresentação dos originais ou cópia completados títulos. Todavia, em sua 

réplica apenas insistiu na responsabilidade da ré em realizar o pagamento 

da comissão. Desse modo, sem possibilidade de se apurar se o recibo de 

quitação foi firmado antes ou depois das apresentações bancárias dos 

cheques, bem como sem prova efetiva da não compensação dos títulos de 

crédito, aliado à não impugnação específica do recibo de fls. 65, o pedido 

inicial deve mesmo ser julgado improcedente. (Apelação nº 

0003026-84.2010.8.26.0477 - Comarca: Praia Grande 1ª Vara Cível Juiz 

(a): Eduardo Hipolito Haddad TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

Seção de Direito Privado 31ª Câmara) Nos termos do art. 333, I do Código 

de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos 

de seu direito, dentre eles as próprias ofensas sofridas pelos mesmos. 

Senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; In casu, a parte Reclamante não juntou 

qualquer prova que corrobore com suas alegações. Destarte, sem 

qualquer lastro probatório, a parte reclamante não se desincumbe de seu 

ônus probatório, não passando a narrativa dos seus fatos de meras 

alegações. Ademais, o boletim de ocorrência apresentado nos autos é 

insuficiente para demonstrar a existência dos fatos alegados pela autora, 

uma vez que se trata de prova unilateral, conforme entendimento da 
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jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ALEGADO 

FURTO DE OBJETOS PESSOAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VERSÃO 

UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DO 

ATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - VERIFICAÇÃO - DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO - RECURSO NÃO PROVIDO. -Não viola o princípio 

da dialeticidade o recurso que traz em seus fundamentos os argumentos 

necessários à compreensão da irresignação do apelante com os 

fundamentos da sentença. -O boletim de ocorrência confeccionado de 

forma unilateral não é apto, pó si só, a comprovar os fatos nele narrados. 

-Não tendo o autor comprovado o alegado furto e o prejuízo moral e 

material ocasionado, e não havendo nexo causal com a atividade do 

estabelecimento réu, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

-Tendo o consumidor dado causa ao alegado furto, é de ser afastado o 

dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC. -Recurso não 

provido. (TJ-MG - AC: 10701100406282001 MG , Relator: Márcia De Paoli 

Balbino, Data de Julgamento: 28/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2013) No caso vertente, não 

vislumbro a existência de qualquer responsabilidade ou abuso das partes 

reclamadas, não evidenciado, na hipótese, que estas tenha causado 

lesões à parte reclamante. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação 

supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000287-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MICHELLE CRISTINA FRERES 

LIMA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por MICHELLE CRISTINA FRERES 

LIMA, em desfavor de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Relata 

a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, haja vista a 

existência de contrato entre as partes, afirmando que agiu em exercício 

regular do direito, uma vez que a parte autora não quitou tais débitos, não 

havendo dever de indenizar, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora no pedido contraposto e litigância de má-fé. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora realizou a aquisição de produtos junto a parte reclamada, que 

ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada apresenta defesa, sustentando 

que os débitos da parte reclamante se referem a compra de produto, o 

qual fora realizado de forma parcelada e, se encontra inadimplido, objeto 

de pedido contraposto. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

No presente caso, em pese a parte ré tenha afirmado a existência de 

débito em razão da aquisição de produto pela parte autora, observa-se 

que esta não trouxe aos autos qualquer tipo documento firmado pela parte 

autora, que comprovasse o débito no valor de R$ 64,66. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, verifico que o produto adquirido pela 

parte demandante no ID 13756959, apresenta prestações mensais no 

valor de R$ 79,58 e, COMO CREDOR O BANCO SANTANDER, instituição 

bancária com a qual a parte autora celebrou contrato de financiamento do 

produto vendido pela parte ré, ou seja, o valor levado a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito (R$ 64,66) difere do contrato trazido nos 

autos (R$ 79,58), bem como, POSSUI COMO CREDOR TERCEIRO 

ESTRANHO A PRESENTE LIDE (BANCO SANTANDER), não servindo o 

citado contrato como meio de prova de suas alegações. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a aquisição dos produtos e, o débito que 

ensejou a inserção dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, como por exemplo, contrato de compra e venda, 

contendo a assinatura da parte reclamante, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Deste modo, entendo que assiste razão 

a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Nesse sentido, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros 2 (dois) apontamentos negativos em seu nome (ID 

11866252), havendo 01 (um) apontamento PREEXISTENTE ao discutido 

nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, 

discutida aqui, é POSTERIOR a uma das outras negativações. Ademais, em 

que pese a negativação PREEXISTENTE se encontra em discussão judicial 

no processo 1000285-36.2018.8.11.0010, verifico daqueles autos que o 

apontamento é LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida a existência de 

relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada IMPROCEDENTE, 

reconhecendo a legitimidade dos débitos. Vejamos o teor do enunciado da 

súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 
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proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, 

havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, 

preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização por dano 

moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com 

espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000648-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGINA MARIA DE PAULA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por REGINA MARIA DE PAULA 

EMBRATEL, em desfavor de TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Relata a 

parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

carência de pressuposto processual, afirmando no mérito que a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito é devida, alegando que agiu em 

exercício regular do direito, uma vez que a parte autora não quitou tais 

débitos, não havendo dever de indenizar, pugnando ao final pela 

condenação da parte autora no pedido contraposto. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de carência de pressuposto 

processual, vez que, conforme se infere dos autos, todos os documentos 

necessários para o deslinde da lide foram juntados com a exordial. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 
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De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora realizou a aquisição de produtos junto a parte reclamada, que 

ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada apresenta defesa, sustentando 

que os débitos da parte reclamante se referem a aquisição de serviço, o 

qual fora prestado e, se encontra inadimplido, objeto de pedido 

contraposto. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a relação 

jurídica junto a parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos 

débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação da 

existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se 

que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, 

quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização 

de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação dos serviços, 

se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao 

largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os 

débitos discutidos nos autos. Ora, em detida análise dos autos, verifico 

que a parte ré se limitou em trazer documentos extraídos de seu sistema, 

os quais repisa-se, não possuem valor probante, haja vista tratar de prova 

unilateral, não havendo sequer a anuência da parte autora. Ademais, se 

houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Nesse sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 2 

apontamentos negativos em seu nome (ID 12694624 e 12694625 - Pág. 5), 

havendo apontamentos PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a uma das outras negativações. Vejamos o teor do enunciado 

da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, 

havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, 

preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização por dano 

moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com 

espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO BARBOSA LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000714-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDMUNDO BARBOSA 

LOCATELLI REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por EDMUNDO BARBOSA LOCATELLI, em desfavor de CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Relata a parte autora que 

nunca realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, 

que justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, que há vínculo entre as partes, ao passo que 

inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13748640, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação/permanência no plano de saúde, após o 

desligamento de sua empregadora. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIREMA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000736-95.2017.8.11.0010. REQUERENTE: DIREMA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de processo 

movido por DIREMA DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S.A. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (ID 1 13886465), apesar de intimada (ID 

12918151), ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Ademais, verifico que a parte 

autora, apesar de ciente de que deveria apresentar justificativa, se 

manteve inerte. Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000745-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARINA APARECIDA DE 

CASTRO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por MARINA APARECIDA DE CASTRO, em desfavor 

de CLARO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de alteração do polo passivo e impossibilidade de 

concessão da justiça gratuita, afirmando no mérito que a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma 

legítima, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

tendo em vista que os documentos carreados nos autos demonstram que 

a parte ré foi a responsável pela inserção do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ademais, verifico nos autos que a parte 

reclamada CLARO S.A. já se encontra cadastrada, não havendo 

necessidade de retificação. No mesmo sentido, não deve prosperar a 

preliminar de impossibilidade de indeferimento da justiça gratuita, pois se 

torna despicienda sua análise neste momento, podendo ser formulado tal 

pedido a qualquer tempo. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação dos serviços, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, se 

houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 
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prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

POSTERIOR ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é ANTERIOR a outra negativação. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que se 

trata de negativação posterior. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 
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com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000793-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDERSON SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por ANDERSON SILVA DE JESUS, em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito 

é legítima, alegando que agiu em exercício regular do direito, uma vez que 

a parte autora não quitou tais débitos, não havendo dever de indenizar, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é saber se a parte autora realizou a aquisição de 

produtos junto a parte reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos 

de proteção ao crédito. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada apresenta defesa, sustentando que os débitos da parte 

reclamante se referem a aquisição de cartão de crédito, o qual fora 

utilizado pela parte autora e, se encontra inadimplido. No presente caso, 

em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a relação jurídica junto a parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, 

de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

comprovação da existência de relação jurídica entre a parte autora e a 

parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, bem como, a suposta contratação de cartão de crédito, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação 

dos serviços, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, em detida análise dos 

autos, verifico que a parte ré se limitou em trazer documentos extraídos de 

seu sistema, os quais repisa-se, não possuem valor probante, haja vista 

tratar de prova unilateral, não havendo sequer a anuência da parte autora. 

Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte 

demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Nesse sentido, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome (ID 12958480 

- Pág. 4), havendo apontamentos PREEXISTENTES ao discutido nesta 

demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, 

discutida aqui, é POSTERIOR a outras negativações. Vejamos o teor do 

enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 
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indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000719-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ISAIAS MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por ISAIAS MOREIRA DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte 

autora que é cliente da parte ré, realizando o cancelamento de sua linha 

telefônica, porém, afirma que mesmo após a realização do cancelamento 

junto a parte reclamada, esta realizou a inscrição de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando no 

mérito que o débito é devido, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora no pedido contraposto e nas penas de 

litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, 

conforme se infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, 

deferindo tal inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12838855, haja 

vista o reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, 

ora parte reclamante. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser 

rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, tendo em vista a realização de cancelamento 

da linha na data de 28/08/2017, através do protocolo de atendimento 

2017476052430. Assim, a parte demandante não nega a existência de 

vínculo anterior frente a parte demandada, porém, demonstra que o 

cancelamento do débito se deu meses antes do indigitado débito com 

vencimento em 11/2017. Primeiramente, cumpre esclarecer que o 

documento emitido pela parte ré e, trazido na peça defensiva (13807905, 
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13807903 e 13807900), sequer traz referência ao débito inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, objeto da presente reclamação. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, sob fundamento de que não houve a quitação das faturas de 

outubro, novembro e dezembro de 2017, observa-se que esta NÃO trouxe 

aos autos qualquer tipo documento apto a comprovar os supostos débitos 

e, o principal, não conseguiu demonstrar a origem dos débitos que ensejou 

a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva. Pois bem, 

a parte autora afirma que procurou a parte ré na data de 28/08/2017, 

oportunidade em que solicitou o cancelamento de sua linha telefônica, fato 

sequer impugnado pela parte ré na peça de resistência. Incumbe a parte 

reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, nos termos do art. 341, do NCPC, salvo tratar de fato não 

admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado 

pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a 

defesa, analisada em conjunto. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não impugnou os fatos trazidos pela parte autora na exordial, 

tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, conforme preceitua o Art. 

374, III, do NCPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo 

como incontroversos, como ocorreu no presente. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte autora o comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual a mesma afirma desconhecer a origem. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois houve a 

comprovação do cancelamento da linha telefônica, através de protocolo 

fornecido pelos prepostos da pare ré, de modo que se tornaram indevidos 

os débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a 

pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé pela parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra 

naquelas descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000721-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CAROLAINE SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 
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produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por CAROLAINE SANTOS DA SILVA, em desfavor 

de VIVO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação, alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de ausencia de documento indispensável para a 

propositura da demanda, ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, afirmando no mérito que o débito é devido, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, vez que todos os documentos 

necessários ao deslinde do presente processo encontram-se juntados 

nos autos. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, tenho que a mesma deve ser indeferida, pois conforme se 

infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte 

autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte 

reclamada, ora fornecedora. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser 

rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de pagamento pela parte autora, bem 

como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta NÃO trouxe 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou 

“controle”, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a migração do 

plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a 

comprovação de tal migração, seja através de contrato ou gravação de tal 

solicitação, permanecendo inerte nesse particular. No caso em tela, de 

acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

comprovação da existência de relação jurídica entre a parte autora e a 

parte ré. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 
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19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não 

vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte 

autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas 

no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000210-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ANTONIA FERREIRA 

BASTO ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por MARIA ANTONIA FERREIRA BASTO ARAUJO, 

em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em contestação, alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e ausencia de documento indispensável para a propositura da 

demanda, afirmando no mérito que o débito é devido, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, pois conforme se infere dos autos, trata-se de 

relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se 

mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. No que 

tange a preliminar de ausência de documento indispensável a propositura 

da ação, tenho que deve ser rejeitada, vez que todos os documentos 

necessários ao deslinde do presente processo encontram-se juntados 

nos autos, os quais apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a inexistência de irregularidades, a realização de pagamento pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a contratação do plano pela parte autora, deveria a parte ré trazer 

aos autos a comprovação de tal comprovação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 
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do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DA CONCEICAO PICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000796-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA NUNES DA 

CONCEICAO PICELLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por MARIA NUNES DA CONCEICAO PICELLI, em 

desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que desconhece os débitos 

lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando no 

mérito que o débito é devido, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora no pedido contraposto e nas penas de 

litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que a 

mesma deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se 

de relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se 

mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o 

documento trazido aos autos apresenta informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 
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seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13932618, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação dos serviços. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, documentos de 

identidade, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 130,60 (cento e trinta reais e 

sessenta centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir 

da citação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000244-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PAULO LUIZ DOS SANTOS 

PIRES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

PAULO LUIZ DOS SANTOS PIRES, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve 

seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do 

qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma 

legítima, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo 

preliminares, passo à análise da questão de mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer 

origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, negando qualquer relação junto a parte ré. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a relação jurídica junto a parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a inexistência de irregularidades, a realização de diversos pagamentos 

pela parte autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se 

que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, 

quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização 

de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação dos serviços, 

se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao 

largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os 

débitos discutidos nos autos. Ora, em detida análise dos autos, verifico 

que a parte ré se limitou em trazer documentos extraídos de seu sistema, 

os quais repisa-se, não possuem valor probante, haja vista tratar de prova 

unilateral, não havendo sequer a anuência da parte autora. Ademais, se 

houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 
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pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO TAVARES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000798-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARINALDO TAVARES 

XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por MARINALDO TAVARES XAVIER, em desfavor 

de VIVO S.A. Relata a parte autora que desconhece os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora no pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que a mesma deve 

ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ainda, tenho 

que a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13933012, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação dos 

serviços. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é 

possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato pertence 

a parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, 

documentos de identidade, a existência da relação comercial e débito 
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entre os litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000811-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA MOISES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

SANDRA MOISES DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte 

autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora no pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que a mesma deve 

ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ainda, tenho 

que a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Decido. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 
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provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora realizou a aquisição de produtos junto a parte reclamada, que 

ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada apresenta defesa, sustentando 

que os débitos da parte reclamante se referem a aquisição de linha 

telefônica, o qual fora utilizado pela parte autora e, se encontra 

inadimplido. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado 

a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a relação jurídica junto a 

parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos 

serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos 

nos autos. No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos 

autos, não há qualquer comprovação da existência de relação jurídica 

entre a parte autora e a parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha 

afirmado a existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de 

resistência a inexistência de irregularidades, bem como, a suposta 

contratação da linha telefônica, observa-se que esta NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a contratação dos serviços, se descuidando de 

provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos 

autos. Ora, em detida análise dos autos, verifico que a parte ré se limitou 

em trazer documentos extraídos de seu sistema, os quais repisa-se, não 

possuem valor probante, haja vista tratar de prova unilateral, não havendo 

sequer a anuência da parte autora. Ademais, se houve a contratação pela 

parte demandante, deveria a parte demanda trazer aos autos a 

comprovação de solicitação, seja através de contrato ou gravação de tal 

solicitação, permanecendo inerte nesse particular. Analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Nesse 

sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome (ID 12966102), havendo apontamentos PREEXISTENTES ao 

discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte 

reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR a outras negativações. 

Vejamos o teor do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, preexistente a discutida na ação, não há 

se falar em indenização por dano moral, hipótese verificada nos autos. 

Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 

385 do STJ, vez que existe inscrição preexiste legítima à discutida nos 

autos. Eis o entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 
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débito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000799-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALERIA SANTOS DA PAZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por VALERIA SANTOS DA PAZ, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte 

autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando no 

mérito que o débito é devido, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. No que tange a preliminar de ausência 

de documento indispensável a propositura da ação, tenho que deve ser 

rejeitada, vez que todos os documentos necessários ao deslinde do 

presente processo encontram-se juntados nos autos, os quais 

apresentam informações verossímeis. Ainda, tenho que a preliminar de 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos 

apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a inexistência de irregularidades, a realização de pagamento pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a contratação do plano pela parte autora, deveria a parte ré trazer 

aos autos a comprovação de tal comprovação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 
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sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000759-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

JESUS CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ADRIANA BARBOSA DE JESUS CARDOSO, 

em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em contestação, INTEMPESTIVA, 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de impugnação ao valor da 

causa, impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito e eventual 

pedido de desistência, afirmando no mérito que o débito é devido, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora no pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar impugnação do 

valor da causa, vez que o mesmo se encontra adequado, nos termos do 

que determina a legislação vigente. Ainda, deve ser rejeitada a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois conforme se infere 

dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte autora, 

ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora 

fornecedora. No que tange a preliminar de ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, não há como acolher tal 

pleito, tendo em vista o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ainda, tenho que a preliminar de eventual pedido 

de desistência deve ser indeferida, haja vista a inexistência de tal pleito 

nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos, verifica-se que 

realizada a audiência de conciliação (ID 13886376), a parte reclamada saiu 

do ato processual devidamente intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) 

dias, para apresentar contestação. No entanto, deixou transcorrer in albis 
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o prazo para contestar, vindo apresentar sua defesa apenas em 

26/07/2018. Pois bem. A súmula 12 das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que: “A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” O artigo 344, do Código de Processo 

Civil, preleciona: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Entretanto a revelia não produzirá efeitos se as 

alegações da parte autora estiver em contradição com as provas dos 

autos, nesses termos: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado 

no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos. Assim, como a revelia da parte ré importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Nada há na 

convicção deste juízo que justifique a não aplicação do dispositivo legal 

acima mencionado, tendo em vista que a contestação apresentada 

limita-se a arguir que a parte autora tem culpa exclusiva na inserção de 

seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, haja vista suposta 

contratação de serviços, e no mérito nega a ocorrência do dano moral, 

sem, contudo juntar aos autos qualquer prova. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, negando a existência de qualquer débito nesse sentido. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de pagamento pela parte autora, bem 

como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta NÃO trouxe 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou 

“controle”, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a contratação 

do plano pela parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a 

comprovação de tal comprovação, seja através de contrato ou gravação 

de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. No caso em tela, 

de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

comprovação da existência de relação jurídica entre a parte autora e a 

parte ré. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

decreto a revelia da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da 

súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 
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que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ECTON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000211-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ECTON CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por ECTON CORREA DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte 

autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao 

crédito, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como, indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora no pedido contraposto e nas penas 

de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que 

tange a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho 

que a mesma deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, 

trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora 

consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora 

fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13830617, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação dos serviços. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, documentos de 

identidade, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 
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autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 510,29 (quinhentos e dez reais e vinte 

e nove centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000802-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por RAIMUNDO ALVES DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, 

alegando que agiu em exercício regular do direito, uma vez que a parte 

autora não quitou tais débitos, não havendo dever de indenizar, pugnando 

ao final pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora realizou a aquisição de produtos junto a parte reclamada, que 

ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada apresenta defesa, sustentando 

que os débitos da parte reclamante se referem a inadimplência de 

obrigação assumida pela parte autora e, se encontra inadimplida. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a relação jurídica junto a parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a inexistência de irregularidades, bem como, a suposta relação jurídica, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação 

dos serviços, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, em detida análise dos 

autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer documento que 

justificasse os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte 

demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente 
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houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Nesse sentido, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000158-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADAO RIBEIRO GUIMARAES 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de danos morais proposta por ADAO RIBEIRO GUIMARAES, 

em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Relata a 

parte autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de inexistência do 

débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

indeferimento da inicial, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de indeferimento da petição inicial, referente a consulta extraída 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em vista que o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 
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que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13867121, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação dos 

serviços. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é 

possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato pertence 

a parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a 

presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a 

parte reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001836-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001836-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se 

de processo movido por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada (ID 

15567688), apesar de cientificada da assentada, ficando evidenciando-se 

o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. 

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente da 

ausência, não apresentou qualquer justificativa, se mantendo inerte. 

Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA OLIVEIRA MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000757-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIVALDA OLIVEIRA 

MASCARENHAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por MARIVALDA OLIVEIRA MASCARENHAS, em 

desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação, INTEMPESTIVA, alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e eventual pedido de desistência, afirmando no mérito 

que o débito é devido, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. No que tange a preliminar de ausência 

de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve a 

mesma ser rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos 

apresenta informações verossímeis. Ainda, tenho que a preliminar de 

eventual pedido de desistência deve ser indeferido, haja vista a 

inexistência de tal pleito nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos, verifica-se que realizada a audiência de 

conciliação (ID 13886317), a parte reclamada saiu do ato processual 

devidamente intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias, para 

apresentar contestação. No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo 

para contestar, vindo apresentar sua defesa apenas em 26/07/2018. Pois 

bem. A súmula 12 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso estabelece que: “A contestação será apresentada 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob 

pena de revelia.” O artigo 344, do Código de Processo Civil, preleciona: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Entretanto a revelia não produzirá efeitos se as alegações da parte autora 

estiver em contradição com as provas dos autos, nesses termos: Art. 

345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as 

alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem 

em contradição com prova constante dos autos. Assim, como a revelia da 

parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. Nada há na convicção deste juízo que 

justifique a não aplicação do dispositivo legal acima mencionado, tendo em 

vista que a contestação apresentada limita-se a arguir que a parte autora 

tem culpa exclusiva na inserção de seus dados junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista suposta contratação de serviços, e no 

mérito nega a ocorrência do dano moral, sem, contudo juntar aos autos 

qualquer prova. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a existência de 

qualquer débito nesse sentido. No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha asseverado na 
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peça de resistência a inexistência de irregularidades, a realização de 

pagamento pela parte autora, bem como, a suposta prestação do serviço, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de 

plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a contratação do plano pela parte autora, deveria a parte ré trazer 

aos autos a comprovação de tal comprovação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

decreto a revelia da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000606-08.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 
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casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS 

SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ausência de condição da ação, inépcia da inicial, afirmando no mérito que 

o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora no pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange a preliminar de 

impossibilidade de ausência de condição da ação, sob o fundamento falta 

de interesse de agir, tenho que a mesma deve ser indeferida, tendo em 

vista a necessidade da parte que se sente lesada de ir a juízo para 

pleitear a tutela almejada, sendo desnecessária a comprovação de 

tentativa de solução administrativa anterior ao ajuizamento da ação. Ainda, 

tenho que a preliminar de inépcia da inicial, com alegação de ausência de 

comprovante de endereço, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento 

e informações trazidas aos autos são verossímeis. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Decido. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é saber se a parte autora realizou a aquisição de 

produtos junto a parte reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos 

de proteção ao crédito. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada apresenta defesa, sustentando a inexistência do dever de 

indenizar, sem, contudo, informar ao que se refere o débito discutido nos 

autos. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a 

ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a relação jurídica junto a 

parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos 

serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos 

nos autos. No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos 

autos, não há qualquer comprovação da existência de relação jurídica 

entre a parte autora e a parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha 

afirmado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, bem 

como, a suposta contratação da linha telefônica, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação dos serviços, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Ademais, se houve a contratação pela parte 

demandante, deveria a parte demanda trazer aos autos a comprovação de 

solicitação, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Nesse sentido, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome (ID 9064716), 

havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Vejamos o teor do enunciado da súmula 

385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo 

legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, preexistente a 

discutida na ação, não há se falar em indenização por dano moral, 

hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso 

em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Ademais, ressalto para o fato de que a existência de 

discussão judicial, referente a negativação anterior, não obsta a aplicação 

da súmula 385 do STJ. Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe 

Salomão no AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente 

demonstrado, na petição de recurso especial, que algumas inscrições 

eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam 

ainda duas inscrições que estão sendo discutidas judicialmente, pelo que 

não há como afastar a incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). 

Com efeito, não se pode concluir que tais anotações também são ilegítimas 

e que, portanto, teria o Tribunal estadual aplicado equivocadamente 

referido verbete." No mesmo sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES DE REGISTROS ANTERIORES – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser afastada quando 

presente forte início de ilegitimidade das anotações em cadastros de 

inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 

385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a 

inscrição preexistente é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto 

em que indeferiu o pedido de condenação da empresa de telefonia ao 

pagamento de indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000803-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por RAIMUNDO ALVES DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência de condição da ação 

e ausência de pretensão resistida, afirmando no mérito inexiste dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES No que tange a preliminar de ausência de condição 

da ação, sob o fundamento falta de interesse de agir, tenho que a mesma 

deve ser indeferida, tendo em vista a necessidade da parte que se sente 

lesada de ir a juízo para pleitear a tutela almejada, sendo desnecessária a 

comprovação de tentativa de solução administrativa anterior ao 

ajuizamento da ação. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de 

pretensão resistida, deve ser rejeitada, tendo em vista que guarda relação 

direta com o mérito do processo. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a aquisição de produtos junto a parte 

reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao 

crédito. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada apresenta 

defesa, sustentando a inexistência do dever de indenizar, sem, contudo, 

informar ao que se refere o débito discutido nos autos. No presente caso, 

em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a relação jurídica junto a parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, 

de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

comprovação da existência de relação jurídica entre a parte autora e a 

parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha afirmado a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação dos serviços, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, em detida 

análise dos autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer documento 

que justificasse os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte 

demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 
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originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1000802-41.2018.8.11.0010), sendo inclusive, 

movida em desfavor da parte ré. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000279-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO JEFFERSON 

ALVES DE MEDEIROS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE 

MEDEIROS, em desfavor de OI S.A. Relata a parte autora que já requereu 
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os serviços da parte ré, os quais nunca foram instalados, desconhecendo 

o débito lançado que originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve a 

contratação do plano pela parte autora, afirmando ainda que não há dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto. É o breve relato. Inexistindo preliminares, passo à análise do 

mérito da demanda. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que apesar de haver realizada a solicitação 

de serviço, o mesmo nunca fora instalado”. Repisa-se que a parte autora 

não nega a existência de relação jurídica com a parte requerida, porém, 

afirma que a não houve a instalação. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, bem 

como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta NÃO trouxe 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a instalação dos serviços solicitados pela parte 

demandante, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a instalação e 

prestação dos serviços em favor da parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal instalação, seja através de 

contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1000280-14.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 
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nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a 

pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos discutidos judicialmente, 

havendo inclusive acordo para a baixa da restrição discutida naqueles 

autos, ou seja, a negativação preexistente é ILEGÍTIMA. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste LEGÍTIMA inscrição preexiste à discutida nos autos. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN MAGNO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000741-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DARLAN MAGNO CARDOZO 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por DARLAN MAGNO CARDOZO, em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Relata a parte autora que realizou 

negociação e pagamento de seus débitos junto a parte ré, porém seu 

nome permaneceu inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pleiteando 

ao final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de falsidade documental, afirmando no mérito que 

inexiste dever de indenizar, haja vista o longo lapso de inadimplência da 

parte autora e o curto prazo da baixa dos débitos, pugnando ao final pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falsidade documental, 

tendo em vista que a mesma se torna irrelevante para solução da 

controvérsia, vez que a própria parte ré, acostou nos autos através a 

peça de resistência, a data de realização da baixa dos apontamentos 

negativos junto a SERASA (ID 13863583 - Pág. 1), ao passo que os 

documentos jungidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

presente lide. Ademais, verifico das consultas apresentadas pelas partes, 

que as mesmas possuem BASE DE DADOS diferentes, ou seja, a consulta 

apresentada pela parte autora apresenta base SCPC e aquela 

apresentada pela parte ré apresenta base SERASA (SERASA 

SISCONVEM). Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é saber quando a parte autora realizou a quitação de 

seus débitos junto a parte ré, bem como, em qual data houve a baixa dos 

débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial o comprovante de 

pagamento dos débitos, realizado na data de 07/03/2018, conforme se 

infere do documento de ID 12867974 - Pág. 3. De outro norte, a parte 

reclamada apresenta na peça de resistência, documento informando que a 

baixa dos apontamentos restritivos se deram na data de 22/03/2018, 

conforme se observa do documento de ID 13863583 - Pág. 1. Assim, 

tenho que restou incontroverso nos autos que a baixa dos apontamentos 

restritivos em nome da parte autora, ocorreram após o transcurso de 15 

(quinze) dias, ou seja, o prazo entre o pagamento realizado pela parte 

autora e a baixa dos débitos realizados pela parte ré junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, levaram 15 (quinze) dias. Quanto ao prazo para a 

realização da exclusão da dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

a Corte Cidadã fixou o seguinte entendimento sumular, vejamos: Súmula 

548 Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a 

partir do integral e efetivo pagamento do débito. (Grifei) No caso em tela, 

de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

dúvida de que o nome da parte demandante permaneceu no rol dos 

inadimplentes por tempo excessivo, uma vez que já adimplente seu CPF 

continuou negativado. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada manteve a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito adimplido. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação de baixa da inscrição de seus 
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dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA), em 

tempo hábil. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a comprovação da quitação dos débitos, a declaração 

de inexistência dos mesmos é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda, confirmando a liminar deferida no ID 12873857; e 2 - condenar a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000810-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VIVIANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por VIVIANE DE OLIVEIRA, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial, afirmando no 

mérito que há vínculo entre as partes, tendo em vista a cessão de 

créditos, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da 

ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento e julgamento da 

presente lide, ante a desnecessidade de realização de perícia 

grafotécnica, conforme será tratado posteriormente. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 
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de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica com a mesma. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“CERTIDÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO” (ID 13835244), firmado entre a 

cedente (Natura) e a parte ré, bem como, especifica à dívida cedida, 

conforme se infere dos documentos trazidos nos ID 13835144. No que se 

refere a cessão de créditos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a ausência de notificação da cessão de crédito não 

tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, bem 

como, não obsta o credor de exercer seus direitos para o recebimento do 

crédito, nesse sentido: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. 

EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO 

CEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS 

NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante 

entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu 

nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos 

EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) No mesmo sentido tem se posicionado o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO 

QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM 

IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO 

SEU CRÉDITO - AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER 

PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM 

OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA 

SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. Quanto a falta de notificação ao devedor, da 

cessão de crédito e da possibilidade da negativação do nome pelo 

cessionário, em razão da dívida não honrada, a recente orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 

do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito". (AgInt 

no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). A oposição 

de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de 

um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a 

conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios.(Ap 

40861/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 
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induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001135-27.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDSON VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL De início, tem-se que o Réu suscitou eventual inépcia 

da inicial, por entender irregularidade quanto ao extrato de negativação 

apresentado pelo Autor. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. 

Em análise do caso concreto, nota-se que o comprovante da existência de 

restritivo não é considerado documento imprescindível para o ajuizamento 

de ações judiciais, mas para comprovar a existência do direito material em 

favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso 

à primeira instância dos juizados especiais, é gratuito, conforme 

assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria 

audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o débito são 

provados basicamente por prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à audiência, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (ID 14192331) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso 

os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Réu teria maior facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da 

negativação. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em negativação supostamente indevida, 

no valor de R$ 370,89 (trezentos e setenta reais e oitenta e nove 

centavos), lançada em 14/07/2013. Importante consignar que Autor nega 

ter vínculo jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico 

que o Réu à contestação protocolada à ID 14086164, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse a constituição de débito da parte 

reclamante, não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com a 

assinatura da parte Autora, sequer documentos que demonstrasse, 

especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo, seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva 

do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos 

do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 469 de 819



presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os danos 

sofridos pelo Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e 

efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa 

de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, 

sem, contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte Autora. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-a ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 370,89 (trezentos e setenta 

reais e oitenta e nove centavos). Consequentemente, OPINO por condenar 

o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 

(um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança e manutenção indevida da negativação posterior 

ao transito em julgado da presente. No que concerne aos danos morais, o 

Réu suscita eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse 

peculiar, tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o dano 

moral, quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui 

questionada, no valor de R$ 370,89 (trezentos e setenta reais e oitenta e 

nove centavos). De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo 

Autor, essa é dívida mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições 

posteriores não são hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, 

eventuais inscrições posteriores, influenciam na quantificação do dano 

moral, mas não no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e 

negativação indevidas, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir 

a preliminar de inépcia da inicial. 2. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 370,89 

(trezentos e setenta reais e oitenta e nove centavos). 4. OPINO por 

condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a contar desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de decisão elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000999-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA FELIX ALCANGELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por SONIA FELIX ALCANGELO, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte 

autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista a ausência de qualquer relação jurídica junto a 

parte ré, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como, indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de impossibilidade do 

pedido de desistência e ausência de consulta original dos órgãos de 

proteção ao crédito, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade do pedido de 

desistência, vez que conforme se infere dos autos, não há qualquer 

pedido nesse sentido. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser 

rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 
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circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, NEGANDO QUALQUER CONTRATAÇÃO NESSE SENTIDO. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, bem como, a suposta prestação do serviço, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a instalação dos 

serviços solicitados pela parte demandante, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a contratação dos serviços em favor pela parte autora, deveria a 

parte ré trazer aos autos a comprovação de tal solicitação, seja através 

de contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 
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parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FELIX ALCANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001000-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA FELIX ALCANGELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por SONIA FELIX ALCANGELO, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ausência de condição da ação e ausência de pretensão resistida, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, pugnando ao final pela 

aplicação da súmula 385 do STJ e improcedência da ação. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de ausência de 

condição da ação, sob o fundamento falta de interesse de agir e, ausência 

de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, o exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, a parte reclamada 

sequer alega a existência de débitos, vez que se limita a asseverar na 

peça de resistência a inexistência de danos morais e ausência do dever 

de indenizar. Ora, observa-se que a parte demandada NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a utilização ou solicitação dos serviços pela parte 

demandante, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejou os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi não foi 

juntado qualquer documento pela parte promovida. Ademais, se houve a 

contratação dos serviços ou sua solicitação pela parte autora, relativo aos 

débitos levados a registro nos órgãos de restrição, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal solicitação, seja através de 

contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 
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dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1000999-93.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) (grifei). Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

discutido em juízo, ou seja, a negativação preexistente à discutida nesta 

ação, encontra-se em discussão judicial. Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que a 

inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto de discussão judicial. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000808-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VIVIANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 
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se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por VIVIANE DE OLIVEIRA, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de conexão, incompetência do juizado especial, 

afirmando no mérito que há vínculo entre as partes, tendo em vista a 

cessão de créditos, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, tendo em vista que as 

reclamações ajuizadas tratam-se de débitos distintos, ou seja, os débitos 

discutidos nas demandas não se tratam dos mesmos débitos, não 

havendo o que se falar em conexão. No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento e julgamento da 

presente lide, tenho que a mesma deve ser rejeitada, ante a 

desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, conforme será 

tratado posteriormente. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica com a mesma. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“CERTIDÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO” (ID 13836263), firmado entre a 

cedente (Natura) e a parte ré, bem como, especifica à dívida cedida, 

conforme se infere dos documentos trazidos nos ID 13836157. No que se 

refere a cessão de créditos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a ausência de notificação da cessão de crédito não 

tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, bem 

como, não obsta o credor de exercer seus direitos para o recebimento do 

crédito, nesse sentido: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. 

EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO 

CEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS 

NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante 

entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu 

nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos 

EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) No mesmo sentido tem se posicionado o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO 

QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM 

IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO 

SEU CRÉDITO - AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER 

PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM 

OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA 

SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. Quanto a falta de notificação ao devedor, da 

cessão de crédito e da possibilidade da negativação do nome pelo 

cessionário, em razão da dívida não honrada, a recente orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 

do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito". (AgInt 

no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). A oposição 
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de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de 

um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a 

conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios. (Ap 

40861/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIZZO PEREIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BARRETOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LOURENCO DE LIMA OAB - SP321008 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000990-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RUBENS RIZZO PEREIRA 

BENEVIDES REQUERIDO: FUNDACAO EDUCACIONAL DE BARRETOS 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por RUBENS RIZZO PEREIRA 

BENEVIDES, em desfavor de FUNDACAO EDUCACIONAL DE BARRETOS. 

Relata a parte autora que fora vítima de cobrança indevida por ato da 

parte reclamada, que sem qualquer justificativa realizou a cobrança de 

matrícula no curso de graduação, ocasionando o lançamento indevido de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que inexiste o dever de indenizar, tendo em vista que não há 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da 

demanda. Inexistindo preliminares, passo a análise das questões de mérito 

do processo. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 
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mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, afirmando a existência de vedação quanto a exigibilidade de 

tais cobranças (matrícula). Em que pese as alegações da parte autora de 

que a cobrança de matrícula é vedada pela Portaria Normativa de n°. 10 do 

MEC, tenho que a vedação ali contida, busca que as Instituições de Ensino 

Superior não obstem a matrícula e frequência dos alunos, no caso de 

inscrição no SisFIES, ou seja, realizada a inscrição do Aluno no SisFIES, a 

Instituição de Ensino não pode realizar a cobrança da matrícula e demais 

mensalidades, que em tese, serão repassadas pelo FIES em favor da 

Instituição de Ensino. Ora, se extrai do quanto estabelecido na citada 

Portaria, é que realizada a inscrição pelo aluno no SisFIES, deve a 

Instituição de Ensino aguardar a concretização do contrato de 

financiamento, sendo vedada a cobrança de matrícula (ingresso do Aluno 

na Instituição) e demais parcelas da semestralidade. Ocorre que, 

diferentemente do quanto alegado pela parte autora, não houve cobrança 

pela parte ré da matrícula (ingresso no curso), mas sim de mensalidade 

não coberta pelo FIES, ou seja, a cobrança realizada pela parte reclamada 

referente mensalidade não contemplada no financiamento obtido pela parte 

reclamante junto ao FIES. Ademais, verifico através do documento de ID 

14221267 que a própria parte autora anuiu com a cobrança da 

mensalidade, a qual frisa-se, não se trata de cobrança de matrícula, 

oportunidade em que celebrou contrato de confissão de dívida. Ademais, 

além do fato de a parte reclamante ter anuído com a cobrança dos 

valores, a mesma se utilizou dos serviços prestados pela parte ré, não 

podendo se insurgir neste momento quanto a cobrança. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA CANCELADO. NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR. DÉBITO RESIDUAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. 

INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Após a 

solicitação de cancelamento do serviço contratado é incumbência do 

consumidor efetuar o pagamento da fatura residual, referente aos 

serviços que foram prestados até a data do efetivo cancelamento do 

contrato. Ausência de comprovação do pagamento do serviço enquanto 

esteve disponível ao requerente. Cobrança legítima. Dano moral não 

configurado. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 622393520158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 08/06/2016) Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as quais 

encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores 

pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte 

autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000809-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VIVIANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por VIVIANE DE OLIVEIRA, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de conexão, incompetência do juizado especial, 

afirmando no mérito que há vínculo entre as partes, tendo em vista a 

cessão de créditos, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, tendo em vista que as 

reclamações ajuizadas tratam-se de débitos distintos, ou seja, os débitos 

discutidos nas demandas não se tratam dos mesmos débitos, não 

havendo o que se falar em conexão. No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial para o processamento e julgamento da 

presente lide, tenho que a mesma deve ser rejeitada, ante a 

desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, conforme será 

tratado posteriormente. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 
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assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica com a mesma. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“CERTIDÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO” (ID 13833486), firmado entre a 

cedente (Natura) e a parte ré, bem como, especifica à dívida cedida, 

conforme se infere dos documentos trazidos nos ID 13833347. No que se 

refere a cessão de créditos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a ausência de notificação da cessão de crédito não 

tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, bem 

como, não obsta o credor de exercer seus direitos para o recebimento do 

crédito, nesse sentido: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. 

EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO 

CEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS 

NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante 

entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu 

nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos 

EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) No mesmo sentido tem se posicionado o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO 

QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM 

IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO 

SEU CRÉDITO - AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER 

PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM 

OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA 

SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. Quanto a falta de notificação ao devedor, da 

cessão de crédito e da possibilidade da negativação do nome pelo 

cessionário, em razão da dívida não honrada, a recente orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 

do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito". (AgInt 

no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). A oposição 

de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de 

um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a 

conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios. (Ap 

40861/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 
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A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL PERGENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000992-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JARDEL PERGENTINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por JARDEL PERGENTINO DA SILVA, em desfavor de 

VIVO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando 

no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora no pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que a mesma deve 

ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ainda, tenho 

que a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 
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relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é saber se a parte autora realizou a aquisição de 

produtos junto a parte reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos 

de proteção ao crédito. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada apresenta defesa, sustentando que os débitos da parte 

reclamante se referem a aquisição de linha telefônica, o qual fora utilizado 

pela parte autora e, se encontra inadimplido. No presente caso, em pese a 

parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se 

que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que 

comprovasse a relação jurídica junto a parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, bem como, a suposta contratação da linha telefônica, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação 

dos serviços, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, em detida análise dos 

autos, verifico que a parte ré se limitou em trazer documentos extraídos de 

seu sistema, os quais repisa-se, não possuem valor probante, haja vista 

tratar de prova unilateral, não havendo sequer a anuência da parte autora. 

Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte 

demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem 

de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Nesse sentido, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome (ID 13162432), 

havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Vejamos o teor do enunciado da súmula 

385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo 

legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, preexistente a 

discutida na ação, não há se falar em indenização por dano moral, 

hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso 

em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 
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o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000994-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KLEBERSON CARLOS 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por KLEBERSON CARLOS PEREIRA, em desfavor 

de VIVO S.A. Relata a parte autora que desconhece os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a ausência de qualquer 

relação jurídica junto a parte ré, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de impossibilidade do pedido de desistência e ausência de 

consulta original dos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora no pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

impossibilidade do pedido de desistência, conforme se infere dos autos, 

não há qualquer pedido nesse sentido. Ainda, tenho que a preliminar de 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos 

apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, NEGANDO QUALQUER CONTRATAÇÃO NESSE SENTIDO. Em 

que pese as alegações da parte autora de que NUNCA REALIZOU 

QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE RÉ, que ensejasse a 

realização da cobrança, a própria parte autora CONFESSA que houve a 

celebração de negócio jurídico entre as partes. Analisando detidamente os 

autos, verifico do termo de audiência incluso no feito no ID 14429111, que 

a própria parte reclamante CONFESSA claramente que houve realização 

de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a 

contratação dos serviços. Ora, da simples contradição apresentada pela 

parte autora, que de início afirmou nunca ter realizado qualquer negócio 

jurídico junto a parte ré, porém, em determinado momento, em posição 

diametralmente oposta confessa a realização de negócio jurídico junto a 

parte reclamada. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos, bem como a inocorrência dos 

pagamentos, as quais encontra-se anexados nos autos, sendo que a 

parte autora confessou a contratação dos serviços. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que restou demonstrado nos autos, inclusive 

com a confissão da parte autora, a existência da relação comercial entre 

os litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 
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Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora possui outro apontamento negativo em seu nome (ID 

13162801), havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta 

demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, 

discutida aqui, é POSTERIOR a outra negativação. Vejamos o teor do 

enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a importância de 

R$ 194,51 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com 

incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte 

reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre 

o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, 

na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos 

termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não 

abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX 

Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM DOMINGOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000998-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SALIM DOMINGOS 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por SALIM DOMINGOS RODRIGUES, em desfavor 

de VIVO S.A. Relata a parte autora que desconhece os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 
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contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade do pedido de desistência e ausência de consulta original 

dos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade do pedido de 

desistência, conforme se infere dos autos, não há qualquer pedido nesse 

sentido. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de consulta extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo em 

vista o documento trazido aos autos apresenta informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada. Em que pese as alegações da parte 

autora de que DESCONHECE OS DÉBITOS JUNTO PARTE RÉ, que 

ensejasse a realização da cobrança, a própria parte autora CONFESSA 

que houve que RECONHECE A DÍVIDA. Analisando detidamente os autos, 

verifico do termo de audiência incluso no feito no ID 14429309, que a 

própria parte reclamante CONFESSA claramente que RECONHECE A 

DÍVIDA JUNTO A PARTE RÉ, se limitando a informar que pediu o 

cancelamento das faturas não contratadas. Ora, verifico contradição 

apresentada pela parte autora, que de início nega a existência de qualquer 

débito junto a parte ré, porém, em determinado momento, em posição 

diametralmente oposta confessa e reconhece o débito junto a parte 

reclamada. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, 

bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos, os quais, frisa-se, se encontram confessados 

nos autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos, bem como a inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se 

anexados nos autos, sendo que a parte autora confessou a existência da 

dívida. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se 

deram em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do 

artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva 

do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que restou demonstrado 

nos autos, inclusive com a confissão da parte autora, a existência dos 

débitos entre os litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 138,98 (cento e trinta e oito reais e noventa e oito 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000844-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CELSO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por CELSO MANOEL DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte 

autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao 

crédito, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como, indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade do pedido de 

desistência e ausência de consulta original dos órgãos de proteção ao 

crédito, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora no pedido contraposto e nas penas 

de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de impossibilidade do pedido de desistência, conforme se infere 

dos autos, não há qualquer pedido nesse sentido. Ainda, tenho que a 

preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o áudio trazido nos autos no ID 14423064, deve ser 

reconhecido, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após 

a confirmação de TODOS os seus dados pessoais, a contratação de 

plano telefônico na modalidade “CONTROLE”. Nesse sentido: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 97,64 (noventa e 

sete reais e sessenta e quatro centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA – POSSIBILIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, acrescento que a revelia da 

parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar 

a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95). 2. Logo, a revelia impõe a 

presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não 

induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que 

demonstrem o contrário do alegado. 3. Alega a parte Reclamante que não 

reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os serviços da parte 

Reclamada. 4. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a legalidade do 

débito restou comprovada, notadamente quando foram apresentados 

documentos nos embargos e fase recursal, contrato, prints de telas 

contendo pagamentos, faturas e documentos pessoais em nome da parte 

Reclamante e áudio o que evidencia regular contratação e utilização dos 

serviços inicialmente negados. 5. Portanto, a negativação se trata de 

exercício regular do direito da Reclamada, uma vez que devido o débito 

ante a ausência de comprovação de pagamento. 6. Deste modo, não há 

que se falar em negativação indevida, tampouco em dano moral. 7. 

Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido, bem 

como a Litigância de má-fé da parte Reclamante. 8. Recurso conhecido e 

provido. (Recurso Inominado nº.: 0014077-35.2017.811.0002 – TN – 

Projudi Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Recorrido(s): JANAINA ALMEIDA DELLIBERA 

ECKERT Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 14/08/2018) 

Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer documento 

capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, 

não demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a 

presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a 

parte reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 
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clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA 

Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos documentos 

acostados nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as 

partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação 

da relação havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o áudio 

juntado nos autos, demonstra claramente a contratação dos serviços pela 

parte autora, o qual foi registrado sob número de protocolo 

20173673820400. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgados da 

Turma Recursal do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ R$ 121,09 (cento e vinte e um reais e 

nove centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação 

do pedido, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001003-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MATHEUS MARIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA, em 

desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que desconhece os débitos 

lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação e consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, impossibilidade do pedido 

de desistência, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ainda, tenho 

que as preliminares de ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, de documento indispensável a 

propositura da ação, devem ser rejeitadas, tendo em vista os documentos 

trazidos aos autos apresentam informações verossímeis. No que tange a 

preliminar de impossibilidade do pedido de desistência, tenho que deve ser 

rejeitada, vez que conforme se infere dos autos, não há qualquer pedido 

nesse sentido. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 
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nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

14324059, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação dos serviços. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, documentos de 

identidade, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 1.043,93 (um mil e quarenta e três 

reais e noventa e três centavos), devidamente atualizado pelo INPC a 

partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. 

a partir da citação do pedido, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 

114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DOS SANTOS SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001470-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREZA DOS SANTOS 

SILVA FEITOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de processo 

movido por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada (ID 

14831821), apesar de cientificada da assentada, ficando evidenciando-se 

o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. 

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente da 

ausência, não apresentou qualquer justificativa, se mantendo inerte. 

Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-50.2018.8.11.0010
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RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001073-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Relata a parte autora que 

desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista a ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de 

danos morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de litispendência, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas 

de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de litispendência arguida pela parte reclamada, tendo em vista 

que, apesar de idênticas as partes, tratam-se de pedidos e causa de pedir 

DIVERSOS, ao passo que os débitos discutidos nesta demanda, não se 

trata da mesma relação jurídica discutida naquela demanda, ou seja, não 

há reprodução da ação anteriormente ajuizada e, em curso, não havendo 

o que se falar em litispendência. Ademais, quanto a preliminar de revelia 

arguida pela parte autora, tenho que a mesma deve ser rejeitada. Em que 

pese a parte ré, na audiência de conciliação tenha sido representada por 

preposto que não tinha poderes para transigir, tenho que a Lei 9.099/95 ao 

exigir que o preposto esteja munido de carta que lhe dê tais poderes, não 

prevê qualquer sanção para os casos em que eles não estão expressos. 

Ademais, de acordo com a lei, há revelia apenas quando a parte, 

devidamente intimada, deixa de comparecer à audiência, sendo ainda 

aplicado tal efeito no caso de ausência de contestação, hipóteses não 

verificadas nos autos. Assim, rejeito a preliminar arguida. No que tange a 

participação da parte ré sem advogado, em audiência de conciliação, 

vejamos o didático Enunciado do FONAJE: ENUNCIADO 36 – A assistência 

obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase 

instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de 

conciliação. Assim, por se tratar de assentada conciliatória, não há se 

falar na necessidade da presença de advogado. Rejeito a preliminar nesse 

sentido. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a utilização ou 

solicitação dos serviços parte demandante, que ensejou a inserção de 
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seu nome nos órgãos restritivos de crédito, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejou os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a contratação 

dos serviços ou sua solicitação pela parte autora, relativo aos débitos 

levados a registro nos órgãos de restrição, deveria a parte ré trazer aos 

autos a comprovação de tal solicitação, seja através de contrato ou de 

outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1000978-20.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) (grifei). Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

discutido em juízo, ou seja, a negativação preexistente à discutida nesta 

ação, encontra-se em discussão judicial. Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que a 

inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto de discussão judicial. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000995-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KLEBERSON CARLOS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por KLEBERSON CARLOS PEREIRA, em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ausência de condição da ação e ausência de pretensão resistida, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, pugnando ao final pela 

aplicação da súmula 385 do STJ e improcedência da ação. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de ausência de 

condição ausência de condição da ação e ausência de pretensão 

resistida, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de 

resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta NÃO 

trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles 

firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de relação 

jurídica entre a partes, em especial a utilização ou solicitação dos serviços 

pela parte demandante, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejou os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

não foi juntado qualquer documento pela parte promovida. Ademais, se 

houve a contratação dos serviços ou sua solicitação pela parte autora, 

relativo aos débitos levados a registro nos órgãos de restrição, deveria a 

parte ré trazer aos autos a comprovação de tal solicitação, seja através 

de contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 
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um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 9 9 4 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0  e 

1000993-86.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outro apontamento negativo em 

seu nome, porém, trata-se de apontamento discutido em juízo, ou seja, a 

negativação preexistente à discutida nesta ação, encontra-se em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que a inscrição preexiste à 

discutida nos autos é objeto de discussão judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000993-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KLEBERSON CARLOS 

PEREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

KLEBERSON CARLOS PEREIRA, em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Relata a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, tendo 

em vista a realização de cessão dos crédito pelo credor originário, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo à 

análise do mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a cedente, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega na peça 

de impugnação a existência de qualquer débito junto a cedente. Ora, a 

parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do débito, a fim de 

comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a demandante e, 

transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste feito. A figura 

jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e 

dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a comprovação 

do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem 
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como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o entendimento da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL, QUE 

DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.487,10 (um 

mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos) – JUROS 

CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (três 

mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA GRAVIDADE E 

REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede de recurso, é plenamente 

admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 1.014 do CPC, não 

havendo que se falar em inovação recursal ou cerceamento de defesa. 

Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da 

“causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos. O 

contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da 

obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, 

uma vez que passa a substituir o credor originário. Em sendo apresentado 

o termo de cessão de crédito, bem como um contrato com uma assinatura 

totalmente divergente com a da parte autora, que não comprova a relação 

jurídica entre a parte Autora e o cedente, não há que se falar em 

demonstração da obrigação, cuja negativação foi realizada. Neste cenário, 

tem-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório, 

consoante determina o disposto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de 

comprovar a origem dos débitos. É certo que o valor da indenização deve 

guardar consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a 

capacidade econômica do agente e da vítima, bem como a existência de 

negativações posteriores. Neste cenário, entendo que a quantia arbitrada 

(R$ 3.000,00) se mostra compatível com os critérios acima indicados, não 

havendo que se falar em diminuição do quantum, notadamente quando em 

situações semelhantes esta Magistrada costuma aplicar valores acima, 

ainda mais em razão da inexistência de negativação posterior. Quanto a 

outro ponto levantado pela parte recorrente, em relação correção e juros 

da condenação, devem seguir o seguinte modo: “em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso Conhecido e Improvido Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 9 9 5 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0  e 

1000994-71.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 
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a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora NÃO possui outro apontamento negativo 

anterior em seu nome. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste outro 

apontamento restritivo. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001547-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA 

SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes 

noticiam a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, 

do CPC, cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. Tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000263-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LINDEMBERGUE HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. REVELIA. Nos termos 

dos artigos 344 do CPC e 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a 

parte promovida não comparece à audiência de conciliação e/ou não 

apresenta contestação. Em análise do caso concreto, nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada (ID 14177960), todavia, compareceu à 

audiência (ID 14177960) de conciliação e não apresentou contestação. 

Desta forma, considera-se revel a parte promovida. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe 

o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. LIMITES DO CONFLITO. A revelia 

gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, 

a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o 

juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar 

os fatos que não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo 

autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou 

veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio 

passivo, se alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por 

isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016). Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, não há contratação de serviços pela 

parte reclamante, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica 

que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada 

pela revelia. Portanto, reconheço que houve cobrança indevida. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do 

Autor. Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização 

interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a 

respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir 

os riscos da atividade econômica que explora, não transferindo-a ao 

consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do débito de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu 

à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao transito em 

julgado da presente. No que concerne aos danos morais, deve-se 

observar se há eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. 

Nesse peculiar, tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o 

dano moral, quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui 

questionada, no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), lançada em 10/08/2015. De acordo com o 

extrato atualizado apresentado pelo Autor, há negativação de dívida mais 

antiga que recai sob o seu nome. Inscrições anteriores discutidas 

judicialmente não são hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, podem, 

influenciar na quantificação do dano moral, mas não no seu afastamento. 

Nesse contexto, a cobrança e negativação indevida, é suficiente a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a 

obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 
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EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. No MÉRITO, OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo 

Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova 

em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela declaração 

de inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 164,97 

(cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), lançada em 

10/08/2015. 3. OPINO por condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a 

partir da demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em 

julgado da presente. 4. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da presente decisão. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000540-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOFFER PABLO MOTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000540-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTOFFER PABLO MOTA 

MAGALHAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a realização de 

acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, cumpre ao 

magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Tendo em 

vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO CARNEIRO MORENO LIMA (REQUERENTE)

LUZIA SCOLARI CARARO (REQUERENTE)

CELEIRO DLC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes autoras para manifestarem acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida, para querendo, impugná-la no prazo 

legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001103-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA PERUSSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRÍCIO 

SÁVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1001103-61.2018.8.11.0018 

Valor da causa: R$ 37.745,55 ESPÉCIE: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA 

E APREENSÃO POLO ATIVO: Nome: CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Endereço: RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 363, 

ESTÂNCIA PINHAIS, PINHAIS - PR - CEP: 83323-140 POLO PASSIVO: 

Nome: TANIA REGINA PERUSSI Endereço: BELEM, 123, E, CENTRO, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para regularização dos autos, ante a falta de 

comprovante de recolhimento de custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. JUARA, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000344-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DA CRUZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1000344-97.2018.8.11.0018 

Valor da causa: R$ 251.038,70 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 

32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO SERGIO DA CRUZ Endereço: Rua Sorocaba, 90S, Centro, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte autora para efetuar o pagamento Sr. Oficial de Justiça para o devido 

prosseguimento do feito. conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. JUARA, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 1087-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goiazém-Goiania de Armazéns Gerais Ltda, Pedro 

Abraão Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce de Oliveira Silva Campos 

- OAB:12923, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 Vistos etc.

A requerida interpos recurso de apelação acompanhado de suas razões, 

motivo pelo qual o recebo e após a apresentação das contrarrazões ou 

certificado sua inércia, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso com as homenagens deste juízo.

Ante a informação de que a requerida não cumpriu voluntariamente a 

desocupação do imóvel, determino o imediato cumprimento do mandado de 

reintegração de posse a ser cumprido por 02 (dois) Oficiais de Justiça, 

cujos meios devem ser fornecidos pelo requerente.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105337 Nr: 776-36.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zue Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro o requerimento da parte autora cujo prazo fixo de 

15(quinze) dias. Declaro encerrada a instrução. Com a juntada dos 

memoriais, abra-se vista dos autos a parte requerida para apresentação 

de alegações finais no prazo legal. Após venham os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105337 Nr: 776-36.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zue Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro o requerimento da parte autora cujo prazo fixo de 

15(quinze) dias. Declaro encerrada a instrução. Com a juntada dos 

memoriais, abra-se vista dos autos a parte requerida para apresentação 

de alegações finais no prazo legal. Após venham os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105796 Nr: 1043-08.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva dos Santos Belarmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Declaro preclusa a oitiva de Maria de Fátima da Silva que não 

se fez presente. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos 
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a parte requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal. 

Após venham os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70721 Nr: 1649-41.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradescard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora on line e pesquisa no Bacenjud requerida 

pela Fazenda Pública Municipal, nos autos da ação de execução 

promovida contra BANCO IBI S.A- BANCO MÚLTIPLO - IBIBANK, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte executada devidamente intimada (fls. 08) apresentou embargos à 

execução sob o cód. 74744, que foi julgado improcedente, conforme 

sentença de ref. 13.

O exequente, por sua vez, requereu a expedição de alvará eletrônico e 

penhora on-line (via Bacenjud), de valores do executado à titulo de 

sucumbência dos embargos e arbitrados com o despacho inicial destes 

autos.

Pois bem. Determino a expedição de alvará eletrônico dos valores 

depositados nestes autos conforme dados bancários informados às fls. 

26.

Quanto ao pleito de penhora de valores, determino prévia intimação do 

executado para querendo efetue o depósito dos valores arbitrados 

sucumbencialmente nos embargos julgados improcedentes e fixados no 

despacho inicial, conforme valor apresentado pelo exequente (R$ 899,45) 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e venham os autos para 

decisão.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 1247-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Arantes Mota, Jueine Paulo da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Arantes Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em favor do médico 

perito o Dr. Oswaldo Akira Kishino da quantia disponível às fls. 96/97, 

devendo o montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do 

Brasil; Agência n. 2836-3; Conta Corrente nº 6130-1;

 CPF nº 492.843.477-34.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94937 Nr: 4118-89.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c pedido de alimentos provisórios movida 

por Sabrina Karla dos Santos Veron, em face de Antonio Veron, na qual 

as partes avençaram sobre os alimentos.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público manifestou que como a 

requerente alcançou a maioridades, não vislumbra a necessidade de sua 

intervenção.

É o relatório. Decido.

 Pois bem, considerando a regularidade da transação entabulada pelas 

partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” 

do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ante a gratuidade da justiça. Arbitro honorários ao advogado 

dativo, Dr. Elcio Lima do Prado em 02 URH'S a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104365 Nr: 175-30.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica Estefani de 

Almeida - OAB:22868/O

 Vistos etc.

Inobstante o pleito da parte autora, afere-se que o executado constituiu 

advogado que pugnou por vistas dos autos. Assim, determino a intimação 

de seu patrono para querendo se manifestar no prazo legal.

Com a manifestação, diga a exequente e colha-se parecer do Ministério 

Público. Outrossim, quedando-se inerte, certifique-se e venham os autos 

conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 4251-34.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Conforme petitório de fls. 196/197 INDEFIRO nomeação de novo perito, 

outrossim, diante da decisão de fls. 185/187, considerando que esse 

magistrado fixou um prazo máximo de 60 dias para a realização da perícia, 

INTIME-SE novamente como perito o médico Dr. Áureo de Souza Brito, que 

atende na clinica São Vicente para apresentar o valor do que entende ser 

devido de seus honorários para a confecção da perícia com urgência, 

diante da gravidade do acontecimento, bem como considerando que a 

parte requerida não é beneficiária de justiça gratuita, bem como informar a 

data e o horário para a realização da perícia médica que deverá observar 

os quesitos do juizo e das partes.

 Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94871 Nr: 4102-38.2017.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Vinicius Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANNE CILIATO COUTINHO 

- OAB:20320/O

 Decido...No tocante à alegação de inépcia da inicial, é cediço que para o 

seu reconhecimento é preciso que ocorra uma das hipóteses do artigo 

330, § 1º, do CPC, que são:...Entretanto, por meio de simples leitura da 

peça inicial, verifico a presença das condições e dos elementos da ação, 

bem como, que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e 

que os pedidos não são incompatíveis entre si. Assim, rejeito a preliminar 

em questão. Sendo assim, conforme as partes estão devidamente 

representadas, estando, portanto, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado e fixo como 

ponto controvertido o alegado na inicial e contestação quanto aos 

requisitos configuradores da reparação pelos danos morais. Conforme 

detida análise dos autos, necessário se faz a designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 14hrs00min, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes e 

oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). ..As partes 

deverão ser advertidas de que a ausência de comparecimento na 

audiência, implicará em pena de confesso (art. 385, §1º do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75794 Nr: 112-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do Réu e 

documentos de folhas 116/118 (ref.: 60), para querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56842 Nr: 3057-72.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaise Alves de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, após consultar o sistema Informatizado Apolo e PJe 

(Processo Judicial Eletrônico) que não foi distribuído nenhum processo de 

inventário/partilha em nome da senhora Adaise Alves de Deus. Ante o 

exposto, impulsiono os autos com vista ao patrono da parte requerente, 

para que se manifeste o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87503 Nr: 475-26.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCdAR, MHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da curadora especial, Dra. Amanda Albertini Colet 

para manifestar acerca do laudo pericial juntado à fl. 54 (ref. 65).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94376 Nr: 3894-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRdLF, DdSLF, KdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdSLF, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Proceder a intimação das partes para manifestarem acerca dos laudos 

psicossociais juntados ao feito (ref. 85 e 86), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97019 Nr: 5141-70.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc. ..Outrossim, com o retorno dos autos ao juízo de origem e seu 

trânsito em jugado, não há de se falar em suspensão do processo, cuja 

faculdade pertence ao magistrado e diante da independências das 

esferas civeis e criminais, motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas 

pela defesa. Diante das manifestações das partes quanto a intenção 

probatória, acolho o pedido das autoras para admitir as provas produzidas 

no feito criminal que tramitou sob o Código 90999 na 3ª Vara de Juara, 

onde observado o devido contraditório, irei atribuir o valor adequado, 

conforme dispõe o art. 372 do CPC. Intimem-se as autoras para que 

efetuem a sua juntada no prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO a colheita de 

depoimento pessoal das partes, com exceção da vítima, afim de evitar sua 

revitimização e oitiva de testemunhas, e nos termos do art. 357, inciso V, 

do CPC/2015 para solução do mérito da causa, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2019, às 14h00min. A 

contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão..Outrossim, considerando que o requerido revogou os poderes 

outorgados ao seus patronos, nos termos do art. 76 do CPC, determino a 

sua intimação para que regularize sua representação processual sob 

pena de revelia. Ciência ao Ministério Público. Providencie-se o necessário 

para a realização do ato. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 É o relatório. Decido. Ante a manifestação do “Parquet” e premido da 

necessidade de colher mais elementos quanto ao exercicio da visita livre 

pelo requerido, INDEFIRO o pedido de visitas durante as férias escolares 
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do final do ano do menor J.H.L.V., bem como determino que as visitas 

sejam exercidas com o acompanhamento do Conselho Tutelar, conforme 

outrora já decidido. Expeça-se carta precatória de caráter de urgência, 

visando a realização de estudo psicossocial com o Requerido, a fim de 

aferir se este possui condições físicas, psicológicas e econômicas para 

receber e dispender os cuidados necessários do menor. Na hipótese de 

devolução da missiva, expeça-se nova carta precatória para a oitiva da 

testemunha Juliano de Arruda Vargas encaminhando-se cópia da inicial, 

contestação e estudos psicossociais realizados com as partes. Oficie-se 

ao Conselho Tutelar a fim de que seja averiguada eventual situação de 

risco ou alienação parental, devendo o referido órgão apresentar relatório 

a este juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida às determinações 

acima, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 Parte Autora: MARCELLO 

TAQUES LEITE Parte Ré: RAFAELA PACIELLO GONCALVES DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pleito de levantamento de valores 

depositado nos autos, eis que em decisão em sede de recurso de agravo 

de instrumento nº 1007325-02.2018.811.0000 o E. TJMT suspendeu a 

fixação de alimentos provisórios. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que informe dados bancários para devolução do montante 

depositado. No mais, para deslinde do feito entendo necessária a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, razão 

pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

13.12.2018 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 Parte Autora: MARCELLO 

TAQUES LEITE Parte Ré: RAFAELA PACIELLO GONCALVES DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pleito de levantamento de valores 

depositado nos autos, eis que em decisão em sede de recurso de agravo 

de instrumento nº 1007325-02.2018.811.0000 o E. TJMT suspendeu a 

fixação de alimentos provisórios. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que informe dados bancários para devolução do montante 

depositado. No mais, para deslinde do feito entendo necessária a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, razão 

pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

13.12.2018 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 Parte Autora: MARCELLO 

TAQUES LEITE Parte Ré: RAFAELA PACIELLO GONCALVES DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pleito de levantamento de valores 

depositado nos autos, eis que em decisão em sede de recurso de agravo 

de instrumento nº 1007325-02.2018.811.0000 o E. TJMT suspendeu a 

fixação de alimentos provisórios. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que informe dados bancários para devolução do montante 

depositado. No mais, para deslinde do feito entendo necessária a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, razão 

pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

13.12.2018 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 
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hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82649 Nr: 3306-81.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra C. D. Vergueiro-ME, Alessandra 

Cristina Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRA C. D. VERGUEIRO-ME, 

CNPJ: 08397741000160, Inscrição Estadual: 133277178 e atualmente em 

local incerto e não sabido ALESSANDRA CRISTINA DANIEL VERGUEIRO, 

Cpf: 85190829120, Rg: 1.496005-2, brasileiro(a), casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de ALESSANDRA C. D. VERGUEIRO-ME e ALESSANDRA CRISTINA 

DANIEL VERGUEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4758/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 29.807,62 - Valor Atualizado: R$ 29.807,62 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OI N T E R L O C U T Ó R I ATrata-se de 

execução fiscal em que transcorrido vários meses não se logrou localizar 

bens do executado passíveis de penhora. Nessa hipótese, consoante o 

art. 40 da LEF, o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.Nos termos 

da súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. O caderno processual 

revela que a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar bens do 

devedor, ou mesmo localizá-lo, motivo pelo qual o processo não pode se 

eternizar.É necessário frisar a posição do TRF1, que com sensibilidade, 

asseverou as circunstâncias em que as execuções fiscais abarrotam as 

escrivanias judiciais, com a potencial negligência na postulação, in 

verbis:“(...) Este colegiado também já se posicionou, em casos 

semelhantes, no sentido de que "é preciso reconhecer que a credora, ora 

apelante, tem o dever de impulsionar o andamento dos seus processos 

relativos a execução fiscal, não sendo admissível que só se manifeste 

quando o cartório lhe intime, independentemente do tempo em que a 

paralisação se verifica. É certo que a experiência mostra que as 

paralisações dos feitos, por falta de movimentação por parte dos 

cartórios, só ocorre nas comarcas do interior, o que não retira da apelante 

o dever de provocar o juízo do feito para o despacho devido, bem como o 

cartório para o seu efetivo cumprimento. Não é intentar e deixar lá, na 

Comarca, a sua própria sorte, sabedora, de antemão, que ninguém vai dar 

impulso as execuções fiscais" (ac 579018/al, Rel. Des. Federal vladimir 

carvalho). VII. A exequente não diligenciou com eficiência no sentido de, 

dentro do prazo que a Lei lhe faculta, promover o cumprimento efetivo do 

crédito tributário. Por este motivo, visando a não perpetuação do processo 

e em respeito ao princípio da segurança jurídica, deparando-se com o 

transcurso de mais de 05 (cinco) anos sem que se encontrem bens 

penhoráveis dos devedores, deve ser extinto o processo nos termos do 

art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. VIII. Apelação improvida. [09]. (TRF 5ª R.; 

AC 0000968-68.2016.4.05.9999; PE; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Ivan Lira de Carvalho; DEJF 23/05/2016; Pág. 96)Na esmagadora maioria 

das vezes a Fazenda Pública não faz a indicação de bens do executado 

passíveis de recair a penhora, formulando apenas pedidos de consultas a 

sistemas e a expedição de ofícios aos mais diversos órgãos, como se o 

Poder Judiciário fosse mero despachante da Fazenda Pública, ônus esse 

que recai sobre as partes.Com isso, é premente a suspensão do feito! 

Nesse sentido, a jurisprudência já asseverou que “A suspensão da 

execução fiscal, nos termos e para os fins do art. 40 da LEF, é a 

oportunização à exequente de localização do(s) executado(s) ou de bens 

penhoráveis, não tendo, mero requerimento do bloqueio BACENJUD ou de 

outras diligências com resultado, de resto, negativo, o condão de 

“interromper” a prescrição intercorrente, tanto mais que, só por si, já 

comprova que a exequente não se desincumbiu do seu mister ou não 

logrou êxito nas suas diligências acaso encetadas. (TRF 1ª R.; AC 

0004784-44.2016.4.01.9199; Sétima Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Rodrigo 

Rigamonte Fonseca; DJF1 20/05/2016). A jurisprudência do STJ 

compartilha desse entendimento, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO 

PARALISADO POR CINCO APÓS APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA 

EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA 

DA DECISÃO QUE ARQUIVA O FEITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 

314/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA 

DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a decisão objurgada está em 

consonância com o entendimento dessa egrégia corte superior, visto que 

não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, 

sendo desnecessária a intimação da fazenda da decisão que suspende 

ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a 

Súmula nº 314/STJ. 2. Esse entendimento se coaduna com a finalidade da 

norma insculpida no art. 40 da Lei nº 6.830/80, qual seja, a de impedir a 

existência de execuções eternas e imprescritíveis. 3. Ainda, para se 

acatar a tese de que não houve o requerimento da suspensão do feito 

pela Fazenda Pública é necessário o reexame de provas, inviável em sede 

de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo 

regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 164.713; Proc. 

2012/0072373-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; 

DJE 30/04/2015)In casu, entendo que antes de determinar a suspensão do 

feito, é necessária a tentativa de localização do devedor, ou ainda, sua 

citação por edital, se for o caso. Após, não havendo resposta, entendo 

pertinente a penhora online independentemente da citação. A 

jurisprudência autoriza a adoção da presente medida, vejamos:FGTS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS 

CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. ART. 231 DO CPC E SÚMULA Nº 414 DO 

STJ. NULIDADE AFASTADA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA BACENJUD. 

LEGALIDADE. ART. 655, I, DO CPC E ART. 11, I, DA LEI Nº 6.830/80. 

PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. ENCARGO DO ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 

8.844/94. INAPLICABILIDADE EM AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. 1. 

A citação por edital observou a Súmula do STJ nº 414 e as balizas do art. 
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8º da Lei nº 6.830/80, na medida em que, desconhecido o endereço atual 

da executada após inúmeras diligências empreendidas pela exequente, a 

citação por oficial de justiça seria inútil. 2. O art. 655, I, do CPC e o art. 11, 

I, da Lei nº 6.830/80 alocam o dinheiro em primeiro lugar na ordem de bens 

passíveis de penhora, do que decorre que é desnecessário demonstrar 

que se esvaíram as tentativas de localizar outros bens antes que se 

penhore dinheiro. 3. A penhora de dinheiro online (via bacenjud) não 

importa quebra de sigilo bancário, na medida em que não permite que se 

saiba o valor total depositado em nome do executado. Salvo quando ele é 

inferior ao valor constrito., tampouco que se conheçam suas 

movimentações bancárias. 4. O fato de o valor penhorado não contemplar 

o total executado não torna a penhora ilícita, a uma, porque a quantia 

constrita corresponde a praticamente 10% (dez) por cento do valor 

exigido e, a duas, tendo em vista que o crédito diz respeito a contribuições 

para o FGTS, indisponíveis em razão de sua nobre destinação para fundo 

de propriedade dos trabalhadores. 5. O encargo previsto no art. 2º, §4º, 

da Lei nº 8.844/94 para as execuções fiscais de FGTS contempla apenas 

os honorários de advogado do processo executivo, o que exclui os 

honorários relativos aos embargos à execução (trf da 1ª região, 5ª turma, 

AC 0007763-41.2011.4.01.3900, Rel. Des. Federal néviton guedes, DJ 

29.04.2015). 6. Apelação adesiva a que se nega provimento. Apelação da 

CEF a que se dá provimento para condenar o embargante ao pagamento 

de honorários de advogado, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

com fundamento no art. 20, §4º, do cpc. (TRF 1ª R.; AC 

0003313-26.2009.4.01.3900; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Maria 

Cecília de Marco Rocha; DJF1 07/03/2016)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

determino:a) Manifeste-se a Fazenda Pública, informando o valor 

atualizado do débito;b) Na sequência, proceda-se a pesquisa de 

endereços nos sistemas conveniados do TJMT;c) Restando infrutífera a 

pesquisa, desde já autorizo a citação por edital;d) Não havendo o 

comparecimento da parte executada nos autos, e nem o pagamento, 

desde já autorizo a realização de penhora online, devendo os autos virem 

conclusos para esta finalidade;e) Após, manifeste-se a Fazenda Pública. 

f) Por fim, havendo mera reiteração de pedido de penhora online ou 

consulta de sistemas, venham os autos conclusos para a determinação de 

suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 40 

da LEF.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 30 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103837 Nr: 8672-67.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Aparecida Rodrigues Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda, Ederson 

Matyak Jandre, João Batista Duarte, Henrique Duarte Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Demonstrado, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de 

contrato de seguro, defiro a denunciação da lide para a seguradora 

indicada na contestação.

 Providencie o denunciante o necessário para a citação da seguradora 

litisdenunciada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

demanda secundária.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35856 Nr: 21-90.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar sobre a juntada de fls. 

120/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29749 Nr: 2292-43.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Brando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar sobre a juntada de fls. 

202/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 768-69.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita Pellizzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar sobre a juntada de fls. 

122/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55364 Nr: 1567-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que é de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19240 Nr: 1703-22.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGNN, EN, MGNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 193-27.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rosso de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 
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OAB:13.241-A

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar sobre juntada fls. 

137/139

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 745-31.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos, Marcia Regina 

Faustino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT, Jorge Balbino 

da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que é de direito no prazo 

legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 65517 Nr: 2664-79.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Vitoriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO VITORIANO DA SILVA, Filiação: 

Terezinha Araújo da Silva e Mario Vitoriano da Silva, data de nascimento: 

18/06/1973, brasileiro(a), natural de Pérola do Oeste-PR, viuvo(a), 

pedreiro, Telefone (66) 8405-1652. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR CICERO VITORIANO DA SILVA, como incurso no crime 

previsto no art. 306, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, à 

reprimenda em 01 (um) ano de detenção ante a ausência de outras 

causas de aumento e diminuição da pena. Aplico ao acusado a proibição 

de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo 

período de 01 (um) ano, nos termos do art. 292 e 293 do Código de 

Trânsito Brasileiro. O regime de cumprimento de pena deverá ser o aberto, 

nos termos do artigo 33 do Código Penal. Em se tratando de condenado a 

pena privativa de liberdade superior a um ano, nos termos do parágrafo 

segundo do art. 44, substituo a pena privativa de liberdade do acusado 

por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à 

comunidade e prestação pecuniária, devendo o condenado, pelo mesmo 

prazo da pena imposta, ficar à disposição de entidade religiosa ou 

assistencial, pelo período de 08 (oito) horas semanais, para serviços 

diversos e pagar importância a ser fixada em audiência à instituição 

pública ou privada com destinação social. As demais especificações 

acerca da prestação de serviços e prestação pecuniária serão fixadas 

pelo Juízo da Execução. Para a aplicação da pena de prestação de 

serviços à comunidade, deverão ser observadas as regras contidas no 

artigo 46, do Código Penal. Deixo de conceder ao acusado a suspensão 

condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do 

Código Penal. Condeno o acusado nas custas e despesas processuais. 

Em relação ao disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, vez que não houve instrução probatória quanto ao prejuízo 

causado. O acusado poderá recorrer em liberdade.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 7330-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Isavam Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 Vistos etc,

Recebo o recurso de apelação de ref. 77, interposto pela defesa nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 110691 Nr: 3270-68.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Civil de Juara MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joaquim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos.

 Considerando que o alvará eletrônico foi devidamente assinado, intime-se 

o advogado do flagrado José Joaquim.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 115008 Nr: 5143-06.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Diretor da Cadeia Publica Local

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz (a) Corregedor(a) do Presidio de Juara, 

Sidney da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos.Trata-se de pedido de transferência do recuperando SIDNEI DA 

SILVA, formulado pelo Diretor da Cadeia local, tendo em vista que o 

referido estabelecimento não comporta presos condenados e de alta 

periculosidade, bem como pelo fato de o reeducando ter solicitado 

aproximação familiar. [...] No caso como o dos autos, o interesse da 

administração da justiça criminal prevalece sobre o direito do preso em 

permanecer recolhido próximo à sua família.Assim sendo, em estrita 

observância ao art. 1440 da CNGC, INDEFIRO o pedido, por ora, e recuso 

a permuta do preso provisório (condenado em 1º instância) [...].No mais, 

considerando que foi indicado outro recuperando para realizar a permuta, 

qual seja, A.V, oficie-se à SEJUDH para que informe o grau de 

periculosidade do indigitado sobredito, bem como se ele pertence a alguma 

facção criminosa.Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO NAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEIDIANE CORREIA DA SILVA OAB - MT20330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

Intimar a Advogada Dra Leidiane Correia da Silva para manifestar nos 

autos acerca dos documentos retro juntados, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99296 Nr: 723-73.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 65: "V I S T O S, Trata-se de execução de honorários 

proposta por Enádia Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. À fl. 64 a exequente informou o adimplemento do débito por 

meio do processo n. 150765/2015 em tramite no TJMT e requereu a 

extinção do feito. É o sucinto relatório. DECIDO. Ante a satisfação da 

obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51072 Nr: 4387-88.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUIRINO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001291-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ZADORESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO AUGUSTO DE SOUZA (RÉU)

GILMAR ARANTES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 13/12/2018 10:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAIRO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 04/12/2018 15:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018 (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001612-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

CARMELITA CALDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIMAR DA SILVA DIFRANCESCHI (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

TOME CIÊNCIA DA SENTENÇA ID.16646481, BEM COMO PARA QUE 

INFORME OS DADOS BANCÁRIOS E O NOME DOS HERDEIROS PARA QUE 

CONSTE NO DEVIDO ALVARÁ. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001120-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ PEDRONCNI (AUTOR(A))

CEZIRA ALBERTON PERDONCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 
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COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 14/02/2019 08:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001120-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ PEDRONCNI (AUTOR(A))

CEZIRA ALBERTON PERDONCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora, para recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça, referente 

a citação da parte Requerida, junto ao site do Tribunal de Justiça. JUÍNA, 

26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000730-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. P. G. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 16:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 10:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA, BEM COMO PARA QUE RECOLHA O VALOR DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, JUNTO AO SITE DO TJ/MT, 

PARA A CITAÇÃO DO REQUERIDO. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 10:30 - CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITO DE JUÍNA., BEM COMO PARA QUE RECOLHA O VALOR DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, JUNTO AO SITE DO TJ/MT, 

PARA A CITAÇÃO DO REQUERIDO. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000641-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOANAS APARECIDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT OAB - DF35730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENI ABREU OLIVEIRA (RÉU)
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D. E. A. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 13:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000641-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOANAS APARECIDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT OAB - DF35730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENI ABREU OLIVEIRA (RÉU)

D. E. A. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 13:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001527-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 14:40 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001527-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 07/02/2019 14:40 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001364-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para manifestar-se acerca do comprovante de pagamento 
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juntado pelo requerido ID. 16674737, no prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 

26 de novembro de 2018 (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 07/02/2019 15:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 26 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 1526-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:MT 16.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavio lemos gil - OAB:

 SENTENÇA: (...) “Vistos etc. As partes, sabiamente, transigiram para pôr 

fim à demanda. Entendo justo o entabulado entre as partes, razão pela 

qual HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo Civil. Tendo em vista que as 

partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Às providências”. Encerrou-se esta 

audiência, assinam a ata por mim redigida, Débora Schuab Ribeiro, 

Assessora de Gabinete II.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 451-74.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA GUIMARÃES, DAVID 

MONTEIRO SANTOS, LEANDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.682/A

 Código de rastreabilidade: 81120183825026

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 126796.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Ofício Distribuidor, Contador, Partidor e Depositário Público ( 

TJPR )

Data de Envio: 23/11/2018 19:16:05

Assunto: META 01 -ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140991 Nr: 4057-76.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVALDO APARECIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, não havendo qualquer alteração do cenário fático já 

analisado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora 

formulado.No mais, os argumentos da defesa são insuficientes para a 

extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a 

instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla 

defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia;DESIGNO 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 04/12/2018, às 

13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do 

acusado;Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;INTIMEM-SE as testemunhas e o 

acusado;CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109921 Nr: 2540-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR JOSE ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando WILMAR JOSE 

ROSA DA SILVA preenche os requisitos para a progressão do regime 

fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as condições aludidas na 

Portaria, alertando-se das consequências do descumprimento, bem como 

INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu 

endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91862 Nr: 6323-46.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA CRUZ ALBARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT, MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 19479/O

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOUTOR LUÍS FELIPE 

AVILA PRADO E DRA. MARCIA GARDIM, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAREM AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110149 Nr: 2628-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BODSTEIN VILLAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103765 Nr: 4315-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMÓTEO BRAZ GONÇALVES, ROBERTO 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos,

Diante do ofício aportado aos autos (Ofício n. 11/2018/GAB-2VARA), 

oriundo da 2ª Vara desta Comarca, dando conta de que nos dias 06 a 10 

de agosto do corrente ano é imprescindível a presença do Parquet às 

audiências, a fim de não conflitar com os aludidos horários. REDESIGNO a 

audiência para o dia 11/02/2019, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110149 Nr: 2628-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BODSTEIN VILLAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ORLEY PAGNUSSAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1001178-16.2017.8.11.0025 Requerente: Marcelo Orley Pagnussat 

Requerida: Mapfre Seguros Gerais S.A. V I S T O S etc. Relatório 

dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação de 

cobrança de cobertura securitária, decorrente de contrato de seguro 

residencial firmado entre as partes, e materializado na apólice nº. 

3353/0087229/14, com vigência no período de 16/01/2017 a 16/01/2018, 

período em que ocorreu sinistro previsto na cláusula definidora das 

obrigações pactuadas (furto residencial). De acordo com o demandante, 

não obstante contratada a cobertura para Roubo/furto no montante de R$ 

8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais), não obstante registrado 

no B.O. policial o total dos bens subtraídos no infortúnio ocorrido na sua 

residência em 06 de maio de 2017, a companhia seguradora recusou-se a 

pagar o montante contratado, alegando inexistência de cobertura para 

alguns itens e ausência de declaração de outros no momento da 

contratação. Suscitada preliminar de carência de ação, porque 

supostamente a cobertura já teria sido quitada, salta aos olhos o 

descabimento da preliminar, uma vez que desde o início assume o 

demandante a existência de pagamento de parte da cobertura contratada, 

anunciando que a sua pretensão incide sobre a parcela que entende 

deveria ter sido paga, o que, obviamente, demanda dilação de fundo, não 

comportando análise no âmbito superficial da verificação da 

utilidade/necessidade da pretensão jurisdicional. Refutada a questão 

isagógica, o cerne do litígio reside em analisar se a cláusula de cobertura 

securitária para furto/roubo compreendia a cobertura dos bens 

alegadamente subtraídos no episódio criminoso, já que, em resumo, a 

negativa se funda em dois argumentos: (a) para celulares e jóias não 

haveria cobertura contratual; (b) para os televisores seria ela descabida 

porque as notas fiscais foram emitidas em nome de terceiros. Pertinente 

aos aparelhos celulares a negativa é tão pueril que desmerece maiores 

encômios. Emerge cristalino da leitura da apólice de seguros, que a 

exclusão de cobertura a aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo 

celulares, estava alocada no âmbito das cláusulas gerais do contrato, 

para estabelecer que a determinados bens móveis a cobertura não 

acompanhava o dever de guarda que é de natureza real, porque incide 

sobre a residência como um locus fixo de moradia. Vale dizer: celulares, 

que são aparelhos portáteis, não são bens que se acoplam à coisa imóvel, 

como pertenças, e por isso, a cobertura genérica prevista no contrato de 

seguro residencial não lhes alcança, de ordinário. E isso é tão óbvio, que 

ao tratar da cobertura contra furto/roubo a própria apólice de seguro não 

fala mais, não trata mais da exclusão dos celulares como objeto da 

avença, exatamente porque, havendo o delito no próprio locus de 

convivência (na residência) os bens que ali estiverem evidentemente são 

açambarcados pela garantia securitária, salvo aqueles expressamente 

ressalvados, o que não é o caso dos aparelhos celulares, como se 

dessume da leitura simples da cláusula aqui especificamente analisada (30 

e seus subitens). Por consequência, havendo possibilidade de 

identificação da preexistência dos aparelhos celulares, comprovada a sua 

origem anterior ao sinistro, não se mostra razoável interpretar as 

cláusulas de exclusão de cobertura de modo ampliado e extensivo como 

pretende a demandada, exatamente porque na relação de seguro o 

princípio da boa-fé como vetor material do direito de transparência e 

informação na relação consumerista, indica que a interpretação do 

contrato deve ser mais favorável ao aderente e consentânea com a 

finalidade geral do contrato, evitando diminuições ou exclusões da álea 

que caracteriza essa espécie de contrato. Sobre o tema: “Seguro. 

Contrato de adesão. Cláusula abusiva. Nulidade. CDC, arts. 51, § 1º e II e 

54, § 4º. A teor do Lei 8.078/1990, art. 51, § 1º, II, presume-se exagerada 

e iníqua a condição que restringe direitos e obrigações fundamentais 

inerentes à natureza do contrato de seguro, de tal modo a ameaçar seu 

objeto ou o equilíbrio contratual. A cláusula restritiva do direito do 

segurado, constante das condições gerais do seguro, quando não 

redigida de forma destacada, conforme exigido pelo CDC, art. 54, § 4º, não 

pode ser invocada em prejuízo do consumidor” (TAMG). Assim, no que 

tange aos aparelhos celulares Samsung S7 e Samsung S5-Mini a 

cobertura securitária é devida, posto que comprovadamente objetos da 

subtração criminosa ocorrida na residência coberta pela proteção 

securitária em disputa. Lado outro, no que tange às joias reclamadas (anel 

de ouro; maleta com joias), o mesmíssimo raciocínio engendrado acima se 

aplica para concluir que quanto a estes bens a apólice era clarividente e 

cristalina em dispor que, optando o contratante (segurado) pela cobertura 

dos danos de furto/roubo pela modalidade “verba única” não haveria lastro 

contratual para essa situação, sendo, aliás, destacadamente versado que 

para joias haveria de ser contratada a modalidade “verbas específicas”. 

Ora, seguro não é contrato de garantia universal e sim de riscos definidos 

e delimitados e se esse risco não foi pactuado, por opção do aderente, já 

que existia modalidade distinta e obviamente mais cara que previa a 

cobertura sobre joias, então é evidente que não cabe estender a 

cobertura securitária, porque não contratada. Frise-se para evitar 
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alegações futuras de contradição: na cláusula geral de exclusões, nonde 

se prevê que aparelhos eletroeletrônicos portáteis como celulares, e 

outros bens moveis como relógios de pulso, excluem-se da cobertura em 

qualquer hipótese, essa situação é impositiva, é previamente definida pela 

seguradora e, por isso mesmo, a cláusula deve ser interpretada e 

flexibilizada na sua aplicação, como na hipótese anteriormente retratada; 

já na questão das joias, a seguradora oferta modalidades distintas de 

coberturas e é o segurado quem opta por uma delas, e essa opção, no 

caso em riste, significava excluí-las da cobertura específica ofertada, não 

podendo agora o contraente valer-se de um direito supostamente eterno 

de arrependimento e pleitear cobertura a bem que ele próprio afastou. 

Passo seguinte, pertinente aos aparelhos televisores (Televisor de 48”, 

Samsung Led Smart Wide, Full Hd3d, Hdmi/Usb, e 2 Tablet, Samsung Tab) 

a negativa de cobertura ocorreu porque não tratou o segurado de 

comprovar, documentalmente, a existência e a propriedade dos bens, e, 

nesse sentido, dispõe o contrato de seguro, que impossível a identificação 

do bem perdido (diante da subtração criminosa), como a modalidade 

contratada é de verba única não se afere, a priori, os bens guarnecidos, 

bastando que o segurado comprove, pós sinistro, a sua titularidade ou que 

reste apontado por outros indícios materiais a sua existência. Vale dizer: 

ainda que o autor não possuísse as notas fiscais dos bens (porque dos 

tablets nada juntou e a da TV está evidentemente emitida em nome de 

terceiro e enviada a outro Estado da Federação), era possível comprovar 

o sinistro, das seguintes formas: “Boletim de Ocorrência Policial; b) 

Certidão de Inquérito Policial (quando houver); e c) Comprovante de 

preexistência dos bens danificados ou destruídos, caso estes não 

possam ser identificados fisicamente após o sinistro (cláusula 13.2.7), o 

que o demandante nem de perto conseguiu apontar, já que limitou-se a 

juntar o BO, sem qualquer demonstração do resultado das investigações 

que pudesse corroborar a sua alegação de que uma televisão vendida a 

terceiro e remetida para Itacoatiara, no Amazonas, fosse de sua 

propriedade. Por conseguinte, a delimitação do pagamento ao bem já 

quitado (Notebook Dell Inspirion, 3000, I5, 15”, 4G), somente comporta 

conserto no tangente aos aparelhos celulares comprovadamente 

surrupiados na ação criminosa, mantendo-se a recusa sobre todos os 

demais bens móveis requestados pelo autor, porque válidas e legítimas as 

alegações da seguradora para negativa da cobertura pretendida. Por fim, 

filio-me à corrente jurisprudencial e doutrinaria que não reconhece 

cabimento, de regra, à indenização por danos morais pelo simples 

descumprimento da avença, que, no caso, ocorreu de forma bem menor 

que a alegada pelo autor, razão porque rejeito o pedido de danos morais. 

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

condenando a requerida a indenizar, dentro dos limites contratados, o 

valor dos aparelhos celulares Samsung S7 e Samsung S5-Mini pelos 

motivos acima alinhavados, rejeitando as demais pretensões. O valor da 

indenização se medirá pela média de mercado e se limita ao montante 

contratado e objeto do pedido se maior que isso. Sem custas, nem 

honorários, porque descabidos nessa fase recursal. (arts. 54 e 55 da lei 

de regência dos Juizados Especiais.) Publicada no próprio PJe. Juína/MT, 

26 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001565-31.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ODAIR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

Odair da Silva em face de VIVO S.A., objetivando a declaração de 

inexistência de relação jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido 

de indenização por danos morais em face da alegada inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto a bancos de dados de restrição ao crédito, 

porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a empresa de 

telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse sentido, 

fundamentando suas alegações e pretensão num extrato de consulta 

retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas para 

aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação diante da existência de contrato firmado com 

o autor e da utilização dos serviços, os quais, entretanto, não vieram 

anexos nem no bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato 

que nem o autor e nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar 

os pontos controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de 

trazer documento que atesta a negativação de seu nome e crédito 

expedido por órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a 

procedência e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré 

apesar de insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo 

à negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. JUÍNA, 23 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE ANA SOMAVILLA ZUCHINALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001442-33.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NILCE ANA SOMAVILLA 

ZUCHINALI REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Trata-se de ação de 

inexistência de débitos e repetição indébito cumulado com danos morais 

movida por Nilce Ana Somavilla Zuchinali em face da CLARO S/A, aduz 

que em 23 de dezembro de 2016 adquiriu junto a loja da requerida 02 

aparelhos celulares e que fora oferecida o aparelho a baixo custo porem a 

cliente teria que assinar um contrato de adesão de plano e vincular três 

números de chips dependentes, enfatizando que em suas faturas 

constava cobranças nunca contratadas e sequer utilizados pela mesma. 

A questão versa sobre cobrança supostamente indevida de telefonia 

móvel (66) 9 9243-0219, em virtude da suposta má prestação de serviços 

e repetição de indébito. Com efeito, o ilustre Ministro Luís Felipe Salomão, 

do Excelso Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais de nº 

1.525.174/RS e nº 1.525.134/RS, reconheceu, a afetação em relação à 

matéria, e proferiu a seguinte decisão: (...) Verifico que há multiplicidade 

de recursos especiais com fundamento em idênticas questões de direito 

discutidas nestes autos, evidenciando o caráter multitudinário da 

controvérsia, versando sobre: - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) prestação de 

serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o dano, seria 

aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação 

nos autos. - prazo prescricional incidente em caso de pretensão à 

repetição de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente 

cobrados em se tratando de serviços não contratados ou (má) prestação 

de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela parte autora 

na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 3. Muito embora estejam em julgamento, na 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de 

Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS e n. 

738.991/RS, assim como o conflito de competência n. 138.405/DF, em que 
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são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a competência interna 

nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas integrantes da Seção 

de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da Seção de Direito 

Público, o que pode alterar a competência para julgamento do presente 

feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias ordinárias, tratando do 

referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul são mais de 15.000 

processos), recomenda a imediata afetação. Dessa forma, imperiosa a 

afetação do presente feito a julgamento perante a Segunda Seção, pela 

sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 1.037 do Código de 

Processo Civil de 2015). Determino a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC/2015. (Resp nº 1.525.174/RS). No caso dos autos, a 

matéria versa sobre idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua 

suspensão para aguardar o julgamento dos aludidos recursos. Essas são 

as razões e fundamentos, pelos quais determino o sobrestamento da 

tramitação do presente recurso, até que advenha determinação em 

contrário, da instância máxima, devendo permanecer os autos na 

Secretaria. Ás providencias Juína 23 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001562-76.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ADEMAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, 

afasto a preliminar arguida em sede de contestação. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais 

promovida por Ademar da Silva em face da VIVO S/A, o promovente não 

reconhece a dívida de R$ 103,65 (cento e três reias e sessenta e cinco 

centavos) e pleiteia indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela 

Reclamada, ao argumento de que não tem débito com a empresa ré tão 

pouco qualquer relação de consumo. Em contestação a reclamada alega 

que não cometeu nenhum ilícito, uma vez que o Reclamante firmou 

contrato nº 0226994701, do qual constam débitos em aberto, inexistindo 

dever de indenizar. Da análise do processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada comprovou a existência de 

relação jurídica entre as partes com a juntada de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado, digitalização do 

documento pessoal do autor idêntico ao acostado a exordial, faturas e 

telas sistêmicas. ID 12197136 Importante mencionar que no contrato 

acostado aos autos foram prestadas informações pessoais detalhadas do 

Reclamante que somente o mesmo poderia fornecer a preposta da 

Reclamada, razão pela qual aceito por verdadeiras as alegações 

constantes na contestação. Ademais, o Reclamante não trouxe nenhuma 

prova de que tenha cancelado o serviço ou efetuado o pagamento integral 

das faturas telefônicas, aliado ao fato de que ocultou tais informações em 

sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que 

se falar em cobrança indevida. Corroborando: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA 

MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE 

CONTRATO ASSINADO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DOCUMENTO 

NOVO APRESENTADO EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA 

PARA IMPROCEDENTE COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A juntada de novos documentos é 

possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a 

má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório. O novo 

documento encartado comprova que houve a contratação do serviço 

questionado. As provas dos autos são, portanto, suficientes para 

comprovar que o direito pleiteado é improcedente, tendo a parte Recorrida 

agido em flagrante má-fé, de modo que a sentença deve ser reformada 

para julgar improcedente os pleitos iniciais. Recurso conhecido e provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 393736220178110001/2018, 

Turma Recursal Única - TJMT, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

27/03/2018) Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se 

eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013);? DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante. Igualmente, JULGO pela condenação do 

Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do 

valor da causa, a ser revertido em favor da Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, essa fase não comporta discussão de custas e honorários. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Juína-MT, 23 de Novembro 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001035-90.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte três dias do mês 

de novembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 14h40min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001035-90.2018.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, o autora da ação Angela Maria da Silva, acompanhada por seu 

advogado constituído Dr. Jerry Adriane de Oliveira, bem como a requerida 

VIVO S. A, representada pelo preposto John Maycon L. de Queiroz, 

acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa de Queiroz. Colhido 

o depoimento da autora a qual foi inquirida conforme mídia digital em 

anexo. As partes, procuradores e testemunhas presentes foram 

cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes 

de depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os 

demais registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes 

franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, 
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foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos 

durante o ato judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das 

partes e testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado 

imprimir ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O advogado da parte autora apresentou alegações finais nos 

termos e depoimentos gravados em mídia digital. O defensor da parte 

requerida apresentou alegações finais remissivas. O MM. Juiz deliberou: 

“Havendo negativa da autora quanto a existência da contratação e da 

utilização da linha telefônica 66 99909-8357, assim como existindo 

informações imprecisas e incompletas parecidas pela demandada quanto 

aos registros de cadastro, utilização, pagamento da aludida linha 

telefônica, porque, ora á consumidora e identificada como “ Angela da 

Silva” ora identificada “ Angela Maria da Silva”, e mal grato haja afirmação 

de que haja pagamento das faturas desde 2014, não trouxe a ré um único 

documento nem mesmo de suas telas indicando qual é o endereço da 

consumidora e de onde partiram as ligações que supostamente 

demonstrariam o consumo, bem como tendo a autora afirmado que a 

consulta ao Órgão de restrição ao credito foi deita neste município e não 

conforme os registros do documento de ID 14285647, determino, no prazo 

comum de 05 dias que esclareçam os litigantes as informações acima 

desacatas, afastando eventual constatação de litigância de má fé por 

ambos, declarando preclusa a prova quanto os demais termos da 

demanda. Partes Cientes prazo comum. Esgotado o prazo certifique-se e 

concluso para sentença. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 

15h09min o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000131-70.2018.8.11.0025. REQUERENTE: RENATA DE SOUZA 

FONTOURA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de 

conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. (ID 12536540) É 

certo que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com 

o feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína-MT, 23 de Novembro 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000454-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1000454-12.2017.8.11.0025 Requerente: Vilson Oliveira de Lima 

Requerido: Realiza Administradora de Consórcios Ltda. V I S T O S, 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. A matéria 

judicializada se acha esclarecida a contento, sendo desnecessário o 

alongamento da instrução probatória, inclusive por se tratar de questão 

que já foi objeto de sedimentação jurisprudencial em sede de repercussão 

geral. Em resumo, pretende o autor a restituição de cotas de grupos de 

consórcio nos quais figura como desistente, porque, alegadamente, não 

foram cumpridas as promessas veiculadas pelo vendedor do negócio, que 

por se destinar à aquisição de um veículo de carga pesada (caminhão) 

para labor do aderente teria a expectativa de ser um grupo especial, no 

qual bastaria a oferta do primeiro lance, para a contemplação, o que não 

teria se confirmado a posteriori. Narra o autor que aderiu a dois grupos, 

adquirindo 2 Cotas de consórcio administrado pela ré, a saber: (i) contrato 

120910, grupo 600, cota 420, 120 meses, caminhão MERCEDES-BENZ 

ACCELO 815/44 D, valor na contratação R$ 124.071,00; (ii) contrato 

120911, grupo 605, cota 424, consorcio de 120 meses, caminhão 

MERCEDES-BENZ AXOR 1933S 2p, valor na contratação R$ 250.019,99, e 

no ato da adesão efetuou o pagamento da quantia de R$ 22.010,31 (vinte 

e dois mil e dez reais e trinta e um centavos), imputando o pagamento da 

seguinte forma: para o contrato 120910 foi paga a quantia de R$ 

14.710,37 (quatorze mil, setecentos e dez reais e trinta e sete centavos) e 

no outro o valor de R$ 7.299,94 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais 

e noventa e quatro centavos), na fidúcia de que esse montante seria 

suficiente para contemplação, o que não se confirmou, justificando a 

desistência e o pedido de restituição imediata da parcela de ingresso. Em 

sua defesa, a administradora de consórcio discorre sobre a natureza do 

contrato, e salienta que todo grupo é constituído de cotas e tais cotas, até 

a finalização do grupo, serão contempladas, mas há uma álea na avença, 

que não admite essa certeza afirmada pelo demandante, assinalando, 

ademais, que o direito à restituição já foi decidido em grau de recurso 

repetitivo pelo STJ, que em nome do interesse da coletividade dos 

consorciados, não reconhece ao desistente, individualmente, essa 

prerrogativa de receber as cotas investidas antes do término do grupo. 

Pois bem, posicionadas as questões litigiosas, como salientado de saída, a 

matéria posta à baila já encontrou pacificação na jurisprudência da Corte 

Cidadã e como não trouxe o demandante elemento algum de prova que 

justificasse a aplicação da técnica do distinguishing ao caso presente, a 

solução da lide encaminha-se para o padrão decisório definido em sede de 

recurso repetitivo pelo órgão responsável pela uniformização da 

jurisprudência federal em nosso sistema judiciário. Desse modo, há que se 

rememorar que o STJ, julgando o REsp 1.119.300/RS, salientou que: “É 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 

grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. Diga-se 

para reforço da tese, que em recente decisão, a Corte Cidadã, apreciando 

a Reclamação Nº 16.390/BA, em voto da lavra da eminente Ministra Maria 

Isabel Gallotti, assinalou que: “Os fundamentos que basearam a orientação 

consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no 

sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 

11.795/2008”, salientando, ainda, que apesar de na referida norma estar 

definido nos arts. 22 a 30 o procedimento destinado a atribuir crédito 

destinado à aquisição do bem pelos consorciados ativos ou, no caso dos 

excluídos, à restituição das parcelas pagas, em nenhum desses 

dispositivos há determinação de devolução imediata dos recursos 

aportados por desistente do grupo, concluindo sua intelecção sobre o 

tema, com a seguinte anátema: “Considero que a pretensão de 

recebimento em caráter imediato após a desistência dos valores 

aportados ao consórcio não se coaduna com os princípios do sistema de 

consórcio concebido pela Lei 11.795/2008, que, nos termos de seus arts. 

1º e 2º, caput, é definido como instrumento social destinado ao acesso ao 

consumo de bens ou serviços, mediante a reunião de um grupo de 

pessoas interessadas na aquisição desses produtos de forma isonômica 

e por meio de autofinanciamento. Ademais, pela literalidade do § 2º do art. 

3º da referida lei, o interesse do grupo do consórcio, pela sua natureza 

coletiva, deve prevalecer sobre o interesse de caráter meramente 
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individual do consorciado”. Resta evidenciado, assim, que por mais nobres 

sejam as intenções do desistente ou por maior que tenha sido o 

investimento por ele feito para buscar contemplação imediata nos grupos 

consorciais, não há razão de se privilegiar o interesse individual em 

detrimento da isonomia de direitos e obrigações dos integrantes do grupo. 

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial, rejeitando o pedido do autor de restituição 

imediato das parcelas do consórcio, devendo o desistente se submeter ao 

prazo delineado pela jurisprudência do STJ para recebimento das cotas 

(30 dias após o encerramento do grupo). Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as devidas baixas. 

Publicação e intimação realizadas dentro do próprio sistema virtual (PJe). 

Juína/MT, 23 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERLEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000935-38.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ELIDERLEY DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e três dias do 

mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, 

Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 14h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1000935-38.2018.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, o autor da ação Eliderley de Oliveira, acompanhado por seu advogado 

constituído Dr. Jerry Adriane de Oliveira, bem como a requerida VIVO S.A, 

representada pelo preposto John Maycon L. de Queiroz, acompanhado 

por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa de Queiroz. Colhido o depoimento 

da autora a qual foi inquirida conforme mídia digital em anexo. As partes, 

procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas que os atos 

judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e 

manifestações processuais realizadas no ato) e os demais registrados, 

por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a 

visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada 

como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo 

dispensada a impressão e assinatura das partes e testemunhas nos 

termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos 

diretamente dos meios eletrônicos de consulta processual. O advogado da 

parte autora, apresentou alegações finais nos termos e depoimentos 

gravados em mídia digital. O defensor da parte requerida apresentou 

alegações finais remissivas. O MM. Juiz sentenciou de forma oral nos 

termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte dispositiva 

restou assim exarada: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido verbalizado pela autora, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, conforme a fundamentação acima. Sem 

custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 14h11min 

o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado 

pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO REVAY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000951-89.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALEX SANDRO REVAY DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte três 

dias do mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de 

Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, 

edifício do Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor 

Juiz FABIO PETENGILL, às 16h02min, foi declarada aberta a presente 

audiência de nos autos da Ação de nº 1000951-89.2018.8.11.0025- PJE. 

Presentes ao ato, a requerida VIVO S. A, representada pelo preposto 

John Maycon L. de Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio 

Barbosa de Queiroz. As partes, procuradores e testemunhas presentes 

foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles 

decorrentes de depoimentos e manifestações processuais realizadas no 

ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de audiência, 

sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, 

que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos 

havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura 

das partes e testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao 

interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos 

de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma oral nos termos e 

fundamentos gravados em mídia digital de cuja á parte dispositiva restou 

assim exarada: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido verbalizado pela autora, nos termos do 

art. 487, I do NCPC, conforme a fundamentação acima. Sem custas e nem 

honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa 

julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 16h12min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARAUJO RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010096-60.2012.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE CARLOS MOREIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: JOAO DE ARAUJO RAMOS TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos vinte três dias do mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 14h30min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

8010096-60.2012.8.11.0025- PJE. Ausentes às partes ao ato. As partes, 

procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas que os atos 

judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e 

manifestações processuais realizadas no ato) e os demais registrados, 

por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a 

visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada 

como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo 

dispensada a impressão e assinatura das partes e testemunhas nos 

termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos 

diretamente dos meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz 

deliberou: ”Ante a ausência do autor e réu, e por força do que estabelece 

norma cogente do artigo 51 da lei n° 9099/95, extingo o pretensão sem 

julgamento de mérito, porque a calendarização do processo e 

possibilidade de que os litigante realizem negocio jurídico processual, não 

se estende nem incide sobre atos processuais de natureza preenptória, 

como é o caso das audiências de instrução e julgamento realizadas no rito 

sumaríssimo definido na lei de regência dos juizados especiais. Diga-se 

ademais que o rito especial a que sob enfoque baseia-se na ideia de 

oralidade e concentração dos atos judiciais, não existindo razão logica de 
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se adiar a audiência exatamente porque as partes, supostamente, 

estariam buscando a solução consensual do feito , afinal um doa objetivos 

da audiência e exatamente esse. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se.” Nada mais. Encerrou-se às 13h57min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARQUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO ROSA EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-67.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON VERONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON VERONEZI OAB - MT22511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010080-67.2016.8.11.0025. REQUERENTE: MAYCON VERONEZI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S A Vistos, Diante da 

constatação de que o autor da ação reside em outra cidade e que possui 

outro processo (800357-83.2016.8.11.0025), com o mesmo polo passivo 

da presente demanda, redesigno o ato para o dia 07 de Dezembro de 2018 

ás 16: 30 mim. Cumpra-se expedido o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Número do Processo: 

1000251-16.2018.8.11.0025 Requerente: Paulo Sergio Jose Guimaraes 

Requerida: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A V I S T O 

S, Compulsando os autos, constata-se com certa facilidade que o ponto 

controvertido da lide, isto é, a existência de interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no comércio do autor, em 08/01/2018, por alegada 

violação do lacre e corte da fiação que liga o relógio de consumo à rede 

de energia, relativamente à Unidade Consumidora nº 6/765669-7, 

localizada na Avenida dos Jambos, nº 811 N, sala 02, Centro, permanece 

sem elucidação, primeiro porque a prova documental carreada aos autos 

não se presta a demonstrar o corte de energia, nem tampouco quem o 

realizou, e segundo porque, ainda que de modo atabalhoado e pouco 

diligente, a concessionária de energia elétrica negou a ocorrência da 

interrupção havida. Registre-se que, de fato, os documentos trazidos na 

defesa em nada interessam ao deslinde da controvérsia, porque se 

referem a histórico de ocorrências em outra unidade consumidora, de nº 

8632421-4, mas isso, apesar de revelar a desorganização da requerida 

não se presta de per si a demonstrar o fato alegado pelo autor. Desse 

modo, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, tanto 

quanto a ocorrência do ilícito quanto sobre a extensão dos danos 

alegados, e nesse diapasão, sendo o rito sumaríssimo concentrado e 

marcado pela oralidade, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 12/12/2018, às 14h30m, devendo as partes serem intimadas a 

comparecer, acompanhadas de testemunhas, sob pena de 

extinção/confissão e preclusão do direito de produzir provas. Publicado no 

próprio PJE. Juína, 26 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001302-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LIMA CECHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001302-62.2018.8.11.0025. AUTOR(A): JULIANA DE LIMA CECHIN RÉU: 

ENERGISA V I S T O S, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

Juliana de Lima Cechin em face do Diretor Regional da ENERGISA S/A, 

objetivando ordem judicial para que o demandado se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

54462-7 ou se já o tenha feito que promova o restabelecimento. É o relato 

que importa. Decido. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 

de que o ato que determina a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, traduz-se em ato de 

autoridade no exercício de função delegada pelo poder público, sendo 

atacável pela via do mandado de segurança. O aresto abaixo transcrito, 

bem ilustra a questão: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. ATO. IMPUGNAÇÃO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CABIMENTO. 1. O ato da concessionária que determina a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica não se configura em mera 

gestão comercial, mas ato delegado, haja vista vincular-se à continuidade 

da prestação de serviço público federal, sendo cabível, portanto, o 

mandado de segurança para sua impugnação. Precedentes. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1408109/PE, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 

14/10/2015) Doutra banda, apesar de ser admitido o mandado de 

segurança para impugnar ato de empresa concessionária de serviço 

público é vedada a impetração no âmbito do Juizado Especial Fazendário, 

conforme dicção do art. 2º, §1º, I, da Lei n. 12.153/2009, in verbis: Art. 2º 

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; (destaquei) No mesmo sentido, é a 

orientação jurisprudencial, vejamos: FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. 

VEDAÇÃO LEGAL. Incabível a impetração de Mandado de Segurança no 

âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e suas Turmas 

Recursais, em razão de expressa vedação legal, constante no art. 2º, § 

1º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO 

CONHECIDO. (Mandado de Segurança Nº 71007888100, Terceira Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba 

Maciel Fleck, Julgado em 19/07/2018) Diante do exposto, indefiro a inicial e, 
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via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Preclusa a via recursal, arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010240-92.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JONAS FERREIRA 

REQUERIDO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME V I S T O S, Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na 

ação de conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão 

porque, determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir 

multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MILANEZI CARDOSO DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA BIATRIZ RAMOS MILANEZI DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença proferida nos autos, bem como para o 

mesmo apresente endereço atualizado da Requerida para intimação 

acerca da Sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALECRIN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000042-47.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ERIVAN ALECRIN PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. “Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC reconhecendo 

a existência do débito , alegalidade da negativação, por consequência a 

ausência de ilicitude que justifique qualquer pedido de indenização”. Sem 

custas e nem homorarios nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. A presente sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se”. JUÍNA, 6 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000292-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BONFIN (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-60.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS COSTA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu "In Albis" o prazo para a parte Requerida efetuar o 

pagamento. Deste modo, procedo com a intimação da parte Requerente 

para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-88.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDE MARINES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010206-88.2014.8.11.0025. REQUERENTE: DELAIDE MARINES DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A V I S T O S, Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na ação de 

conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão porque, 

determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e 

de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIS LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010142-83.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE PATROCINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL OTICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010142-83.2011.8.11.0025. REQUERENTE: DORALICE PATROCINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VISUAL OTICA V I S T O S, Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na ação de 

conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão porque, 

determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir 

multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000041-62.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ORIAS FERREIRA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. “Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido verbalizado pela 

autora, nos termos do art. 487, I do NCPC; reconhecendo a existência do 

débito , alegalidade da negativação, por consequência a ausência de 

ilicitude que justifique qualquer pedido de indenização”. Sem custas e nem 

homorarios nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa 

julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. A 

presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”. JUÍNA, 6 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FERNANDES RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000768-55.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELVIS FERNANDES RIBEIRO 

JUNIOR REQUERIDO: OI MOVEL S.A V I S T O S, Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado (id. 10806717) nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação 

interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000253-20.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JORGE PIRES FAGUNDES 

REQUERIDO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP V I S T O S, Relatório 

dispensado na forma da lei de regência dos Juizados Especiais. Cuida-se 

de ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de 

urgência, consistente na sustação do protesto extrajudicial formalizado 

pela empresa-ré, porque, em síntese, ao tentar efetuar compras junto ao 

comércio local teria sido o autor surpreendido com a existência de 

protesto de uma dívida que não reconhece existir, no montante de R$ 

1.241,39. Em sua contestação, a demandada argumenta que no momento 

do ajuizamento da ação, o protesto já havia sido cancelado, o que 

ensejaria a extinção do feito por perda do objeto. Salienta ainda, que não 

há dano a ser reparado porquanto a contestante teria baixado o protesto 

na data de 27.12.2016, isto é, antes da propositura da ação, e que, apesar 

do autor se intitular como pessoa honrada e cumpridora de suas 

obrigações teria emitido 7 cheques sem fundos no período de janeiro a 

março/2017, o que indica que é, na verdade, um devedor contumaz. Em 

audiência de conciliação o autor requereu a decretação da revelia da ré 

por ter comparecido ao ato com atraso de 19 minutos e impugnou a peça 

defensiva assinalando que os documentos trazidos pela requerida 

apontam para data posterior ao protesto indevido sendo inúteis para 

desconstituir o direito buscado na inicial. Feita a resenha fática dos autos, 

é obvio concluir que a pretensão não possui controvérsia, e os fatos 

constitutivos do direito do autor estão cabalmente demonstrados em juízo. 

De início, rejeito o pedido de decretação de revelia da ré, na medida em 

que a ata da audiência atesta que apesar do atraso a parte teria chegado 

antes do encerramento do ato, e que, inclusive, apresentou proposta de 

acordo. Se não bastasse, a revelia só será anunciada quando o 

demandado não comparecer a sessão conciliatória, conforme dicção do 

art. 20 da Lei n. 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Emerge dos 

autos que a negativação (no caso protesto extrajudicial) de dívida não 

existente é incontroversa, não havendo outro caminho senão reconhecer 

a existência da responsabilidade civil objetiva da requerida, pelos danos 

decorrentes de seu agir desatento e negligente. Malgrado a ré se 

defender sob o argumento que o autor não seria pessoa honesta e 

zeladora do bom nome, é certo que, os apontamentos que embasaram 

suas arguições foram lançados depois do fato discutido nesta lide,ou seja, 

nada contribuem para afastar a pretensão inicial. Em casos dessa 

natureza, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, 

inclusive, de que o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, verbis: Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. 

Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. Ausência 

de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. 

Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. 

Afastamento de um dos motivos de sua fixação. Redução. - Para o 

Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou 

presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos 

pontos questionados em embargos declaratórios; (...) - Nos casos de 
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protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; (STJ, 

REsp 1059663/MS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Destarte, resta, 

somente, quantificar o valor da indenização requestada, campo em que 

deve o julgador se pautar pela lição das Cortes Superiores, de que o valor 

a ser arbitrado reclama fixação razoável, exatamente porque na 

quantificação do dano se pode aquilatar a conduta do causador do ilícito, a 

intensidade do dolo ou culpa, o tempo em que prolongou-se o ilícito, etc. 

Nesse diapasão, comprovado que a sustação do protesto se deu de modo 

espontâneo pela ré, 40 dias após o ilícito, há de se ponderar que a 

repercussão do dano na esfera íntima do ofendido é de menor 

intensidade, razão porque, entendo adequado fixar a indenização em R$ 

3.000,00, ante a modicidade do valor protestado e a limitação dos reflexos 

econômicos do ato ilícito, que, ao menos comprovado nos autos, não 

surtiu graves prejuízos ao crédito do requerente. Ante ao exposto, nos 

termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, 

JULGANDO PROCEDENTE a pretensão vestibular, para: (a) declarar nulo o 

protesto da cártula aqui em discussão, bem como declarar inexistente a 

dívida cobrada de forma indevida pela ré; (b) Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais, ante a cobrança indevida e 

injustificável de dívida, os quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00, 

que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos 

causados pela ação ilícita ao bom nome do demandante; (c) Em se 

tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidirão 

desde a data do ato ilícito e correção monetária a partir desta decisão, nos 

termos do que foi decidido no RESP 1479864/SP. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 099/2018-CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 

DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;     Considerando que a 

Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora Judiciária da Secretaria da 

1ª Vara, estará usufruindo compensatória no dia 22 e 23/11/2018;   R E S 

O L VE:     DESIGNAR a servidora ODETE PEREIRA DA CUNHA, Técnica 

Judiciária, matrícula 1391, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no dia 

22 e 23/11/2018. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ 

Oeste, 21 de novembro de 2018.       Henriqueta Fernanda Chaves de 

Alencar Ferreira Lima Juíza de Direito Diretora do Foro em Subst. 

Legaltable

 PORTARIA Nº. 099/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara, estará usufruindo compensatória no 

dia 22 e 23/11/2018;

 R E S O L VE:

 DESIGNAR a servidora ODETE PEREIRA DA CUNHA, Técnica Judiciária, 

matrícula 1391, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA 

SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no dia 22 e 

23/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 21 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda Chaves de Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro em Subst. Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001462-32.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDREIA DA SILVA SANTOS Vistos. Considerando que a requerida 

sequer foi citada da presente demanda, desnecessária sua intimação para 

o trânsito em julgado. Portanto, ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 383/385-v, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 Intimação do Procurador da parte Requerida da r. decisão de fls. 387 a 

qual encontra-se disponivel no site do TJMT, bem como para que, 

querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21334 Nr: 1443-97.2005.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Maria Pavezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para manifestar acerca do 
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mencionado na expedição da RPV de fls. 160, no prazo de 10 (dez) dias, 

tendo em vista que a parte autora encontra-se irregular perante a Receita 

Federal impossibilitando assim o envio da RPV ao órgão competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/12/2018, às 16h00min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. 

Conforme r. Decisão publicada no dia 23/11/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33974 Nr: 4506-28.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4506-28.2008.811.0011 Código 33974

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto de Campos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Paulo Roberto de Campos, Cpf: 

44262051153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Jesulina Saraiva de 

Matos, Nº 32, Lt. 03, Qd. 05, Bairro: Parque Morumbí II, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 ( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165347 Nr: 2729-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema de Fatima Villa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2729-66.2012.811.0011 Código 165347

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Iracema de Fátima Villa

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Iracema de Fatima Villa, Cpf: 

81770502149, Rg: 1101629-9 SSP MT Filiação: Sebastião Villa e Terezinha 

Pereira Villa, data de nascimento: 26/11/1961, brasileiro(a), natural de 

Estrêla d´oeste-SP, divorciado(a), aposentada, Endereço: Rua Projetada Ii, 

Nº 116, Bairro: Cohab Parque da Serra, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 ( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116513 Nr: 3232-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3232-58.2010.811.0011 Código 116513

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Raimundo Gomes da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Raimundo Gomes da Silva, Cpf: 

35003340834 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Madalena Mariana 

Marques, S/nº, Bairro: Jardim Aparecida, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 3733-75.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Fonseca Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco BMG S/A, 
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Banco Bonsucesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÕES - OAB:78069, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:, 

CARLALUIZA DE ARAUJO LEMOS - OAB:122.249 RJ., FERNANDO 

ANDR DIAS - OAB:100.101 RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117, Servio Tulio 

de Barcelos - OAB:

 Vistos.

Diante da ausência de manifestação da parte executada e informações de 

que se encontra em estado de falência (fls. 326 e 343), INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender 

necessário para a satisfação da obrigação.

Após, CONCLUSOS.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 424 Nr: 251-47.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSH, FLFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fls. 284/285, uma vez que a esposa do executado e 

também responsável pela divida objeto dos presentes autos também veio a 

óbito, Sra. Francisca Lourdes Ferreira Hayashi conforme faz prova 

certidão de fl. 280, bem como em razão dos herdeiros necessários 

apenas responderem no limite da herança recebida. Assim, inexistindo 

qualquer informação nos autos acerca da existência de bens e processo 

de inventário, ilegítima a inclusão dos herdeiros, devendo a parte 

exequente empreender diligências no intuito de localizar bens existentes 

ou processo de inventário em nome dos de cujus.

Portanto, INTIME-SE a parte exequente para que acoste nos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, documentos aptos a comprovar a existência de 

bens em nome dos falecidos e/ou processo de inventário com indicação 

do inventariante e seu endereço, a fim de possibilitar a habilitação do 

crédito oriundo deste feito, sob pena de suspensão e arquivamento, nos 

termos do art. 921, III, do CPC.

Transcorrido in albis, SUSPENDO os autos o feito, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, e DETERMINO seu arquivamento pelo prazo máximo de 01 (um) 

ano, previsto no §1º de referido artigo, sendo que escoado aludido 

interregno deverá o exequente ser intimado nos termos e prazo do art. 1º, 

caput, do Provimento 84/2014.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 2º do 

referido Provimento, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

Decorrido o prazo sem o efetivo impulsionamento do feito, certifique-se e 

volte-me concluso para extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23223 Nr: 528-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marget Zimermann de Souza, Matheus Zimermann 

Marques, Pedro Henhique Zimermann Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pavanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9.791

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença que tiveram os cálculos do débito 

exequendo realizados judicialmente às fls. 455/456v.

Às fls. 547, a Exequente manifestou concordância com o cálculo realizado 

às fls. 456 e em contrapartida, o Executado pugna a certificação de sua 

intimação acerca dos cálculos realizados, bem como pelo reconhecimento 

da prescrição do salário mínimo vigente à época dos fatos.

 Pois bem. Em que pese a alegação de cerceamento de defesa, consta 

nos autos a publicação no DJE às fls. 459, o que comprova a intimação da 

parte executada acerca do resultado do cálculo judicial.

No mais, o cálculo que deve ser considerado é o denominado como 

“cálculo 02”, posto que obedecidos os valores do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (ano de 2005) e atualizados com as correções atuais, 

perfazendo o montante de R$ 851.691,25 (oitocentos e cinquenta e um mil 

e seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

Assim sendo, INTIME-SE a parte devedora para que cumpra a r. decisão 

de fls.433, devendo ser certificado e conclusos os autos com eventual 

intercorrência.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4513 Nr: 15-03.1993.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Oeste Ltda, Oscar Donizete Devek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252781 Nr: 4522-64.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesse Lopes da Silva Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl.42, INTIME-SE pessoalmente a parte autora 

para dar prosseguimento regular ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 514 de 819



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 11797 Nr: 31-05.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIA F. ALMEIDA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINO DE ARRUDA 

SALOMÉ NETO - OAB:

 Vistos.

VISTA à parte exequente para requerer o que é de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 516 Nr: 46-81.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. G. LIMA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 221/222-v. ,de modo que SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236659 Nr: 1067-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevanil Aparecido Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 49/50v, DEFIRO o pedido de fl. 49, 

suspendendo o feito pelo prazo 30 (trinta) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 209343 Nr: 1856-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Linhares Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 26, suspendendo o feito pelo prazo 12 (doze) 

meses.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 201481 Nr: 292-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vieira da Silva, Manoel Vieira da Silva 

Medicamentos Agropecuaria 02 M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls 87, de modo que DETERMINO que expeça-se 

Mandado de Citação com a finalidade de citação do executado no 

endereço acostado à fl. 87, nos termos da decisão de fl. 25.

Após, com o retorno dos mandados, INTIME-SE o exequente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2769-58.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 Vistos.

Considerando a juntada de cálculo atualizado do valor dos tributos 

exequendos no bojo da presente execução, DETERMINO a intimação da 

parte executada para efetuar o pagamento de referido montante, no prazo 

legal, sob pena de penhora de ativos.

Após, VISTA à exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256975 Nr: 468-21.2018.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motorola Mobility Comércio de Produtios 

Eletrônicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 10, devendo os executados serem citados pelo 

correio, no endereço apresentado às folhas encimadas, nos termos da 

decisão incial.

Caso reste infrutífero o ato citatório, desde já INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, INTIME-SE o requerente para comprovar o pagamento das 

despesas postais em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254659 Nr: 5462-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl.45, INTIME-SE pessoalmente a parte autora 

para dar prosseguimento regular ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254652 Nr: 5456-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner de Souza Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl.38, INTIME-SE pessoalmente a parte autora 

para dar prosseguimento regular ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246103 Nr: 1144-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Antunes de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 186/190, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3572-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Pereira das Neves, Willian Oliveira da Silva, 

Raquel Barreira Oliveira, Rosivânia Portilho de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Comércio de Veículos Ltda, 

Wolkswagem do Brasil Ltda, Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Fabrício Cabral 

Gomes - OAB:MS 6.337, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MS - 9961, 

Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138688, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8014, 

Thaís Galindo da Silva - OAB:12.148/MT

 Vistos.

 Ante a informação do pagamento às fls.802/802-v, INTIME-SE a 

exequente acerca do supracitado, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o 

silêncio interpretado como quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 Vistos.

Em que pese o teor da decisão de fls. 317, verifico que o alvará de fls. 

318 fora expedido equivocadamente, eis que o montante devido a Murillo 

Espinola de Oliveira Lima era de apenas R$ 378,63 (trezentos e setenta e 

oito reais e sessenta e três centavos), conforme petitórios de fls. 294/295 

e 303/305.

Assim, DEFIRO o pleito de fls. 321 e DETERMINO a intimação de Murillo 

Espinola de Oliveira Lima, via seu patrono, para efetuar a devolução dos 

valores indevidamente recebidos, com a devida atualização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilização, inclusive criminal.

Em sendo devolvido, desde já, DETERMINO o levantamento em favor de 
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Rosimar Batista Ismael na conta indicada às fls. 321.

Caso não seja devolvido, INTIME-SE a exequente Rosimar para requerer o 

que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254822 Nr: 5527-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. Pains Martins - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fl. 240 e teor dos documentos de fls. 

241/246, INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sendo o silêncio interpretado como quitação.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246317 Nr: 1288-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Rodrigues de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiuchi - OAB:14495/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação e devidamente 

certificaos, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180638 Nr: 1114-07.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilvo Pedro Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caruanã S/A - Sociedade de Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJACI ALVES FALCÃO NETO - 

OAB:304.789, Marcos Antonio Falcao de Moraes - OAB:311247

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o autor para cumprir a determinação de fl. 155, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180076 Nr: 993-76.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Galhardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Barros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão em parte à 

exequente, consoante manifestação de fls. 621/622, tendo em vista que a 

Secretaria de Vara não certificou acerca da ausência de pagamento, ou, 

oposição e embargos pela executada, razão pela qual DETERMINO que se 

certifique.

Não obstante, denota-se ainda que, embora a exequente tenha inserido 

em sua petição de cumprimento de sentença o abatimento da condenação 

que lhe fora imposta em sede recursal, entendo que com a apresentação 

do cumprimento de sentença pelo executado às fls. 603/610, há que se 

considerar que o mesmo não concordara com a proposta feita pela 

requerente.

Assim, tendo em vista que a compensação de condenações é ato de 

discricionariedade da parte, não podendo ser imposta ao executado, não 

há que se falar em compensação, sendo assim necessária a retificação 

dos cálculos apresentados pela exequente.

Outrossim, hei por bem em acolher a irresignação da exequente quanto ao 

mandado de penhora expedido em seu desfavor, considerando que 

apresentou manifestação tempestiva, sendo a sua expedição totalmente 

descabida, razão pela qual DETERMINO desde já seja cancelado o 

mandado de penhora expedido às fls. 620.

Com o fito de dar regular prosseguimento ao feito, sem prejuízo às partes, 

CHAMO o feito à ordem para DETERMINAR a intimação da autora para 

retificar seu cálculo, retirando o valor de compensação feita, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com a apresentação, INTIME-SE o executado para opor embargos, ou, 

pagar o débito, no prazo legal, consoante decisão de fls. 599.

De acordo com a manifestação ou sua ausência, CUMPRA-SE conforme 

decidido em fls. 599.

Sem prejuízo, INTIME-SE a ora peticionante para pagar o débito, ou, opor 

embargos, consoante decisão de fls. 611, tendo em vista que as 

inconsistências foram sanadas na oportunidade.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 224866 Nr: 4439-53.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Prandini, Katia Fernanda Ivo Prandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi Sudoeste MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589 -B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 642/643, razão pela qual SE EXPEÇA alvará em 

favor da requerente, com observância aos dados bancários ora 

informados.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 
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de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30300 Nr: 989-15.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de habilitação do espólio de Maria Guilhermina Pires, 

bem como a certidão à fl.139 informando que o requerido deixou fluir o 

prazo sem manifestação, há que ser dado os contornos jurídicos para a 

questão, a fim de evitar prejuízos às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Considerando que a habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, DECLARO-O habilitado 

no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar 

seu trâmite regular.

Assim, DETERMINO a retificação do polo passivo, devendo ser 

encaminhado o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos 

autos e no sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o 

Espólio de Maria Guilhermina Pires, representada pelos herdeiros ora 

habilitados.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28001 Nr: 1864-19.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 197/198, DEFIRO o pedido para que sejam 

transferidos os valores das fls. 188/189 para a conta corrente ora 

informada.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Após, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234.098/SP, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130.053/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138.486

 (...) Desta forma, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, na 

forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Assim, ante 

ao acima decidido, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de dez (10) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’ Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27980 Nr: 1884-10.2007.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 146/147 de extinção de feito por ausência de 

interesse, por inexistir fundamento legal que autorize os pleitos do 

inventariante, notadamente em razão do inventário se tratar de feito que 

envolve interesse público, razão pela qual impossibilitada a extinção, bem 

como INDEFIRO por hora o pedido de declínio do múnus, por ausência de 

justificativa plausível.

Ademais, considerando a necessidade de juntada aos autos de 

documentos aptos a comprovar a existência dos bens elencados na inicial 

com sendo de propriedade do de cujus, uma vez que houve impugnação 

específica da convivente deste quanto à propriedade de alguns dos bens 

listados, DETERMINO que se intime o inventariante, via sua procuradora, 

para que promova a juntada de referidos documentos comprobatórios, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito por ausência de bens a inventariar.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 2894-21.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSMY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

LUIS PEREIRA PARDIM - OAB:, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 359, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001788-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NEUZA BARBOZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença 

c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Neuza Barboza em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em epítome, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, requer a 

conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos (id nº 16630474 e anexos). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos 

os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos 

da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do 

NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em 

que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos necessários para concessão 

da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o entendimento esposado 

pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDONCA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001786-22.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA MENDONCA DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Benfício 

Assistencial ao Deficiente com Pedido de Tutela de Urgência movida por 

Maria Mendonça de Paula, contra o Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS, colimando adquirir benefício que acredita fazer jus, ocasião em que 

a inicial veio instruída com os documentos que acredita serem os 

necessários para o fim a que se presta a ação. Com a inicial vieram os 

documentos, conforme id nº 16630450 e anexos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são 

regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente 

conter a relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni 

iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora). Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte 

autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

oportuno, dando prosseguimento a instrução processual, nomeio como 

perito-médico, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Determino ainda que a Assistente 

Social do Juízo realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, estudo social 

no ambiente familiar da requerente, devendo trazer aos autos o 

competente relatório, para se aferir a real necessidade da percepção do 

benefício assistencial pleiteado. Com a juntada do laudo médico pericial e o 

relatório social, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal 

(Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEFREDA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001783-67.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BENEFREDA RIBEIRO DA SILVA RÉU: INSS Compulsando-se 

os autos verifica-se que o douto causídico não juntou o comprovante de 

residência em nome da parte autora. Constituindo este, documento 

indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos 

nos arts. 319 e 320, NCPC, determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001797-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)
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EXEQUENTE: DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA EXECUTADO: ESTADO 

DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada 

por Débora Alessandra Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo 

valor da causa atribuído ao processo pela parte autora foi de R$1.669,44 

(um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados 

Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e 

julgar causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários 

mínimos, observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas 

estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30341 Nr: 1070-61.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1070-61.2008.811.0011 Código 30341

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Antonio Oliveira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Oliveira, Cpf: 34028846153 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 1º de Maio, N.º 1189, Bairro: 

Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88886 Nr: 3543-83.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serafim Mendieta Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3543-83.2009.811.0011 Código 88886

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional Cuiabá MT

PARTE REQUERIDA: Serafim Mendieta Vargas

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Serafim Mendieta Vargas, Cpf: 

04770528191, Rg: 0708908 Filiação: Emilio Mendieta e de Brigida Vargas, 

data de nascimento: 03/09/1927, boliviano(a), natural de Ururu-, 

casado(a), médico, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 2.729, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 913,74 ( Novecentos e treze Reais e setenta e 

quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 454428-5, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16526200, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010359-71.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE OAB - MS15519 (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409/O (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando deurso do prazo para a parte 

impugnante se manifestar quanto a intimação de Id. 16087729, INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos 

termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão de Id. 15708966. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de novembro de 

2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010639-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou (id nº 16604339), tem-se que fora satisfeita a presente 

execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-14.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, inclusive ante a não 

insurgência da autora, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 12 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-38.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ SOTERO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO REINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte 

requerida acerca da R. Sentença de Id. 16274627, bem como de que 

encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Honorários Advocatícios deferida pela decisão de Id. 5142846. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GOLONI & GOLONI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DE LUCAS (REQUERIDO)

 

Autos n.º 1001136-72.2018.11.0011 Vistos em correição. Os autos vieram 

conclusos dando conta da contestação da parte requerida (ID 16231904), 

oportunidade em que pugna pela juntada posterior do instrumento 

procuratório por se encontrar seu cliente em viagem, e da não impugnação 

da requerente (ID 16338739). Acerca da dilação de prazo à juntada de 

procuração, o art.76, CPC autoriza, excepcionalmente. In casu, ante os 

argumentos apresentados e por se cuidar de vício sanável, merece 

acolhida o pleito do requerido. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO 

COMINATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESAPROPRIAÇÃO 

INDIRETA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO DER/MG - REJEIÇÃO - REVELIA - CONTESTAÇÃO 

DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO - VÍCIO NÃO SANADO - 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ACOLHIMENTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE 

PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURADA - MÉRITO - INVASÃO DA 

PROPRIEDADE DA AUTORA - ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELOS RÉUS 

- INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §§ 

1º, 11, CPC/15 - SENTENÇA REFORMADA. Não há inépcia da peça 

recursal se for possível compreender os argumentos apresentados pela 

parte apelante e se houver a devida impugnação aos fundamentos da 

sentença. Constando do contrato celebrado entre o DER/MG e a empresa 

construtora, que a autarquia estadual seria responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da obra, não há falar em sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo de demanda que objetiva indenização por 

desapropriação indireta. Consoante entendimento jurisprudencial, por se 

tratar de prazo dilatório, deve ser concedida à parte a oportunidade para 

sanar o defeito processual consistente na ausência de procuração, sendo 

tal oportunidade limitada à prolação da sentença. Não há prescrição 

quando entre a desapropriação indireta e o ajuizamento da demanda não 

decorreu o lapso temporal de cinco anos. O instituto da desapropriação 

tem lugar quando ocorre a verdadeira perda da propriedade pelo 

particular. Na desapropriação indireta incidem juros compensatórios, 

desde a efetiva ocupação no imóvel, no percentual de 6% ao ano, 

incidentes sobre o valor total da indenização, uma vez inexistir oferta 

inicial. Os juros moratórios são devidos no importe de 6% ao ano, a partir 

de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria 

ter sido efetuado (artigo 15-B, no Decreto-Lei nº 3.365/41). Nos termos do 

art. 27, § 1º, do Decret o-Lei 3.365/41, os honorários advocatícios, em 

ação de desapropriação, devem ser fixados entre 0,5% e 5% do valor da 

indenização. Compete ao Tribunal, nos termos do art. 85, §§ 1º, 11, 

CPC/15, fixar honorários considerando o trabalho desenvolvido em grau 

recursal. - V.V..: No que tange à desapropriação indireta, os critérios para 
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a fixação dos honorários advocatícios devem ser aqueles disciplinados no 

Código de Processo Civil, pois a norma que regula a desapropriação 

somente o faz em relação à forma direta de desapropriação, devendo-se 

aplicar o que determina o inciso II,do § 3º, do art. 85 do CPC. (TJ-MG - AC: 

10486110009736001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de 

Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/10/2017) Nesse talante, CONCEDO prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada do instrumento procuratório pelo requerido, sob pena de 

desconsiderar a contestação apresentada, determinando, desde já, seu 

desentranhamento e conclusão do feito. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 24 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELITA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16662020. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 26 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-32.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RIGONI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000352-32.2017.8.11.0011. REQUERENTE: RIGONI - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Ante a 

apresentação de contestação e impugnação aos autos, DETERMINO a 

intimação das partes para que informem se tem provas que pretendam 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95. Com o 

transcurso do prazo, remetam-se os autos conclusos para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora pugnou pela extinção do feito ante a necessidade de realização de 

prova pericial (ID 12630155). Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. 

Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida 

sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Cédula de 

Crédito Bancário. Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem 

como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não obstante as alegações da 

autora, entendo necessária a realização da prova pericial a fim de se 

verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão de dívida 

pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDA DA SILVA MACHADO MARCONDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000334-11.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AMARILDA DA SILVA 

MACHADO MARCONDES ALVES REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre assinalar que a lide 

posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, 

sem a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. 
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(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRADE MEDEIROS 86165640125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000036-82.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA ANDRADE MEDEIROS 

86165640125 REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos em correição. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000360-09.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DOMINGUES DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000360-09.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE HENRIQUE DOMINGUES 

DA MOTTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos conclusos 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição entre a autora 

e a demandada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA de id nº 

12436329 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Considerando que o acordo 

realizado fora tão somente com relação a uma das requeridas, o feito ira 

prosseguir quanto à demandada GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. DETERMINO que se certifique 

acerca da apresentação de contestação pela demandada. Empós, 

INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA APARECIDA DA SILVA CRUZ BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia prestação 

juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela 

desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem 

a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

12286281 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-64.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAR CELIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 16520315, nos termos do 

art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não 

fora encontrada no endereço constante nos autos. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 14 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUBLO SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

12887296 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Tendo em vista que a autora já 

informou o descumprimento pela demandada, VOLVAM-ME conclusos com 

o trânsito em julgado. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou (id nº 16489362), tem-se que fora satisfeita a presente 

execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON VIEIRA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação 

jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do 

feito, embora devidamente intimado (id de n. 16574032). Assim, a ausência 

de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do 

processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito em que a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito por constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 09 de novembro de 2018. (assinado 
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digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR NICASSIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 09 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pelo reconhecimento 

da incompetência do juizado especial considerando a necessidade de 

perícia grafotécnica, ante constar no contrato acostado nos autos a 

assinatura da reclamante, o que comprovaria a existência de relação 

jurídica. Instada, a autora requereu a extinção do feito sem resolução do 

mérito, ante imprescindibilidade da perícia técnica. Os autos vieram 

conclusos. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes 

serviços: 1) Contrato. Assevera que a inadimplência do crédito cedido, 

bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a 

empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de confissão de 

dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as alegações da 

autora, entendo necessária a realização da prova pericial a fim de se 

verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão de dívida 

pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A. BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Proposta de Adesão. Assevera que a inadimplência 

do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar 

os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular 

de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 
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VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000067-39.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MOACIR MARQUES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PINHEIRO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

TERRA BRASIL CAFE E INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, depreende-se do alvará 

expedido e da ausência de insurgência da exequente (ex vi certidão de ID 

16339821), vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de 

Seguro. Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a 

confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré 

acostou cópia do “instrumento particular de confissão de dívidas e outras 

avenças.” Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo 

necessária a realização da prova pericial a fim de se verificar se a 

assinatura constante no instrumento de confissão de dívida pertence ao 

autor. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 24 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 24 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSICA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. A despeito de o MPE já ter manifestado pela 

procedência da presente demanda, analisando detidamente os autos 

verifico que não fora acostada certidão de antecedentes criminais. Assim, 

com o fito de resguardar interesse de terceiros, evitando-se risco de 

irreversibilidade, DETERMINO seja aportado aos autos, de modo que SE 

INTIME a autora para tal desiderato, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 08 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0307841399, no valor de R$ 121,14 

(cento e vinte e um reais e quatorze centavos), o que resultou na indevida 

inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Tutela antecipada 

deferida. Citado o requerido compareceu em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação , aventando, em sede de 

preliminar, inversão do ônus da prova e ausência de documento oficial de 
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negativização. No mérito, rechaçou a tese do autor. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação, requerendo a procedência do 

feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Quanto ao 

descabimento de inversão do ônus da prova, este Juízo, quando da 

concessão da liminar, analisou sobejamente sua incidência, e, não 

alteração fática, prescindível sua reanálise. A despeito de a demandada 

aduzir em sua contestação que as autora não teria aportado aos autos 

documento hábil a demonstrar a negativação, em tese, indevida, tal não 

merece guarida, bastando volver o olhar ao documento incrustado em id 

nº 14258480 para verificar a constrição em voga. Ultrapassadas as 

"preliminares" aventadas pelo requerido, ao mérito da causa. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, em tese pelo 

contrato sob nº 0307841399, no valor de R$ 121,14 (cento e vinte e um 

reais e quatorze centavos), consoante extrato juntado em id nº 14258480, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora 

totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações, onde constariam relatórios de ligações, em tese, efetuadas 

pela autora para diversos números de telefone, ligações estas 

compreendidas entre 01/02/2017 a 01/07/2017. Todavia, como é sabido, 

tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito, tendo em vista que se limitou a acostar as referidas telas. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral No caso, contudo, ainda que reste configurada a 

responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de contratação 

fraudulenta, razão não assiste ao autor quanto ao dever ressarcitório. 

Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o 

devedor obsta a concessão de indenização por danos morais, em 

decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição em cadastros de 

restrição creditícia, que, por força da preexistência de legítima anotação, 

não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros, 

assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito processual civil e 

bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. 

Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. 

Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existiam 

outros apontamentos em seu nome, realizados por empresas/instituições 

distintas, qual seja, registrada em 13/04/2015, pelo contrato nº 

0200393987792, inserido pelo BANCO LOSANGO S.A, no valor de R$ 

191,16 (cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos). Assim, 

embora o autor afirme que tais apontamentos também eram irregulares e 

que existem demandas judiciais ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do 

débito ou o questionamento acerca de sua licitude não foram igualmente 

comprovadas. Dessa forma, o requerente só faria jus à indenização caso 

comprovasse, com a certeza necessária, que todas as inscrições 

anteriores nos cadastros de inadimplentes eram ilegítimas. Como não o 

fez, não há como acolher sua pretensão, pois as inscrições feitas em seu 

nome têm presunção de legitimidade, até prova em contrário. Nesse 

sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR 

ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO 

MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude 

realizada por terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do 

autor, deve a fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais 

prejuízos causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 
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moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A 

negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até 

que haja prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 

14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não apresenta 

qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em discussão o 

cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. Do pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca 

da possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes 

termos: É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, 

desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, compulsando os 

autos não restou devidamente comprovado a contratação do serviço 

cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do 

pedido contraposto. Assim, no que toca ao pedido contraposto julgo-o 

improcedente. Não obstante, a demandada requereu ainda em sede de 

contestação a condenação da autora em litigância de má-fé, conforme 

estabelece o artigo 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) 

afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a violação 

de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. Do mesmo modo, 

coleciono excertos arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acerca do instituto da litigância de má-fé referente a alteração da verdade 

dos fatos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração não se prestam para provocar 

o reexame de matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na 

via dos embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se 

de modo claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 

3. Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Entretanto, restou convalidado nos autos que a 

cobrança do débito e negativação do nome da requerente foram 

indevidas, ou seja, não foram alterados a verdade dos fatos, tampouco 

deduzido pretensão diversa de fato incontroverso, muito pelo contrário, 

restou demonstrada a conduta ilícita da requerida. dessa foram, INDEFIRO 

o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Por todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão 

somente para declarar a inexistência do débito, devendo o réu excluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito 

referente à dívida discutida nos autos do contrato sob nº 0307841399, no 

valor de R$ 121,14 (cento e vinte e um reais e quatorze centavos), 

confirmando a liminar outrora deferida, julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a ré em custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011
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Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que adquirira produto, qual seja, 

ventilador marca Mondial, VM, PRO, 55, 50 cm, PTO, 127v junto à 

requerida, o qual apresentou vicio, sendo que mesmo após ser enviado à 

assistência técnica, não lhe fora restituído o valor pago, tampouco 

substituído o produto. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação, apresentando contestação. A autora apresentou 

impugnação à contestação, rechaçando os argumentos lançados pela 

reclamada, pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; Por imperativo de ordem lógica, passo à análise da 

preliminar aventada. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pese a 

alegação da requerida que seria parte ilegítima para figurar no polo 

passivo do feito, tal não merece próspero, posto que enquanto fornecedor 

do produto responderá solidariamente com a fabricante quanto aos 

defeitos nos produtos e falhas na prestação de serviços ao consumidor 

prejudicado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. 

ART. 18, CDC. SENTENÇA EXTRA PETITA. INCORRÊNCIA. PEDIDO 

FORMULADO NA INICIAL E ANALISADO EM SENTENÇA DENTRO DOS 

LIMITES IMPOSTOS. DEFEITO APRESENTADO APÓS A AQUISIÇÃO. NÃO 

SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INTEGRALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ENUNCIADO 8.3 DA TR?s/PR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO REPETITIVO. MERA REDISCUSSÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. 

Relatório. Trata-se de Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais, 

ajuizada por Regina Eva Bylnoski em face de Lojas Colombo S/A e 

Brastemp ? Whirlpool S/A. Conta a requerente que em 27.09.2013 efetuou 

a compra de uma lavadora de roupas automática 11kg Brastemp BWU AB 

Br 110 junto à primeira requerida, mediante pagamento parcelado (em 12 

vezes) de um total de R$ 1.465,00 (um mil, q u a t r o c e n t o s e s e s s e 
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n t a e c i n c o r e a i s) . Narra que dias depois, o eletrodoméstico 

apresentou defeitos, sendo toda a sua parte elétrica substituída em 

assistência técnica prestada pela segunda requerida, fabricante do bem. 

Todavia, no mês de maio de 2013, houve apresentação de infiltração e 

outros problemas no painel da lavadora, ficando a máquina sem uso. 

Entrou em contato com a assistência técnica da segunda requerida por 

quatro oportunidades, no entanto , não lhe fo i apresentada qualquer 

solução. Desde então, a máquina de lavar roupas se encontra em sua 

residência, sem manutenção e sem condições de uso, tendo em vista os 

vícios apresentados e não sanados. Assim sendo, pleiteia a devolução 

dos valores pagos à primeira requerida, bem como a indenização por 

danos morais. A sentença de evento nº 30 julgou procedente o pedido 

inicial, rescindido o contrato entre as partes, e condenando as requeridas 

a restituírem o importe de R$ 1.465,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e 

cinco reais), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por danos morais. Ressaltou a responsabilidade 

solidárias das requeridas, decorrente da própria lei. Inconformada, a 

primeira requerida, Lojas Colombo S/A, interpôs recurso alegando, em 

síntese: (a) ilegitimidade passiva, por ser meramente vendedora do 

produto; (b) nulidade da fixação de danos morais em seu desfavor, por 

ser a sentença ?extra petita?; (c) a ausência do dever de devolução do 

valor pago por ter a fabricante oferecido a troca do produto; (d) a 

ausência de hipossuficiência da requerente, e consequente inviabilidade 

de inversão do ônus da prova; (e) inexistência de danos morais; (f) a 

incidência de juros de mora a partir da data da sentença. Pugnou pelo 

provimento do recurso e consequente i m p r o c e d ê n c i a d a a ç ã o . 

Foi negado seguimento ao recurso (evento 19.1), com fundamento no 

artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios d e 1 5 

% s o b r e o v a l o r d a c o n d e n a ç ã o . Inconformada, a requerida 

interpôs Agravo Interno (evento 1.1), requerendo, em resumo: a 

reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

inominado, para que seja dado provimento ao recurso, julgando 

improcedente o pleito. I I . F u n d a m e n t a ç ã o . Presentes os 

pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade deste recurso 

deve ele ser c o n h e c i d o . N o m é r i t o , n ã o c o m p o r t a p r o v i m 

e n t o . Como se vê da leitura do art. 557, caput, do Código de Processo 

Civil, o relator negará seguimento ao recurso em seis hipóteses, quais 

sejam, de recurso manifestamente: a ) i n a d m i s s í v e l ; b ) i m p r o c e 

d e n t e ; c ) p r e j u d i c a d o ; d) em confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal; e) em confronto com 

súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; f) em 

confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior. 

Segundo Nelson Nery Junior (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11 ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais), o dispositivo legal tem por objetivo uma economia 

processual, diminuindo a tramitação do recurso no tribunal. Assim, desde 

a admissibilidade até o mérito do recurso, o relator poderá decidir. Sendo 

assim, o aludido dispositivo busca esta finalidade de duas formas. A 

primeira é pela ampliação dos poderes do relator, o qual poderá fazer um 

juízo de admissibilidade negativo, juízo de mérito negativo ou um juízo de 

mérito positivo. A segunda é pela valorização dos precedentes, sendo que 

as súmulas e a jurisprudência dominante vêm tendo uma importância 

significativa nessa nova tendência do sistema recursal brasileiro. 

Saliente-se, ademais, que o recorrente sequer impugna de maneira 

fundamentada a circunstância de o recurso ter sido julgado 

monocraticamente, cingindo-se em reproduzir as razões do recurso 

inominado, desvirtuando-se da própria finalidade do agravo previsto no § 

1ºdo artigo 557 do CPC. Não fosse isso, as questões suscitadas no 

recurso já restaram decididas nos julgados citados nas razões da decisão 

atacada, fundada em RESP repetitivo oriundo do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça e em jurisprudência consolidada da Turma Recursal do Juizado 

Especial do Estado do Paraná, o que reforça o pleno cabimento à decisão 

monocrática pelo relator, conforme os seguintes enunciados do FONAJE: 

?ENUNCIADO 102 ? O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão 

monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou 

jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, 

cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias 

(XIX Encontro ? Aracaju/SE).? ?ENUNCIADO 103 ? O relator, nas Turmas 

Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a 

recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do 

Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio Juizado, 

cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo d e c i n c o d i 

a s (X I X E n c o n t r o ? A r a c a j u / S E ) . ? Ademais, o agravante não 

demonstra que os fundamentos da decisão impugnada deixaram de 

contemplar o que se arguiu e defendeu no recurso inominado em 

desacordo com precedentes do STJ ou desta Corte, s e n d o m e r o i n c 

o n f o r m i s m o . Desta forma, o voto é pelo conhecimento e 

desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada. I I I . D i s p o 

s i t i v o Diante do exposto, acordam os integrantes da Segunda Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao agravo regimental, nos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo 

Senhor Juiz Leo Henrique Furtado Araújo (sem voto), e dele participaram a 

Senhora Juíza Mayra dos Santos Zavattaro (relatora), o Senhor Juiz 

Aldemar Sternadt, e o Senhor Juiz Fernando Swain Ganem. busca esta 

finalidade de duas forma (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0006788-46.2014.8.16.0025/1 - Araucária - Rel.: Mayra dos Santos 

Zavattaro - - J. 01.09.2015) Dessa feita, REJEITO a preliminar supra. No 

mérito, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código 

de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da parte ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que adquiriu o produto - ventilador marca Mondial, VM, 

PRO, 55, 50 cm, PTO, 127v- junto à requerida, o qual apresentou vício, ao 

passo que após enviado para assistência técnica, nada foi resolvido e 

nem lhe fora restituído o valor gasto, tampouco substituído o produto 

ficando patente a falha na prestação do serviço. Verifica-se no caso em 

análise que o produto adquirido pelo (a) autor (a) apresentou vício, fato 

incontroverso nos autos. Pois bem, o artigo 18 do CDC regula que a 

fornecedora tem o prazo de 30 dias para sanar o vício e, caso não seja 

sanado (in verbis): (...) pode o consumidor exigir, alternativamente, e a 

sua escolha: I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III – 

o abatimento proporcional do preço. No caso, restou demonstrado que o 

vício não foi sanado no prazo de 30 dias, tampouco substituído o produto 

ou restituído o valor correspondente, estando flagrante a falha na 

prestação de serviço pela demandada, sendo a procedência do pedido 

exordial medida que se impõe. Ademais , preceitua o Art. 20, CDC que “ O 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à 

sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.”. Do Dano 

moral Os danos morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou 

injusta que venha a acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de 

senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A 

meu ver o simples fato de a autora ter adquirido produto com vício não 

gera dano moral, por não ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade do 

consumidor, portanto não se trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o 

dano é presumido, independendo de comprovação deste. Assim, estou 
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convicto de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato 

gerador do dano moral, ante o defeito apresentado pelo produto e o tempo 

que deixou de utilizá-lo, pois tal fato não tem o condão de causar, por si 

só, danos morais à parte autora não ultrapassando os limites dos 

transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento, 

frustações cotidianas. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. PRODUTO COM GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NÃO 

CONSERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. TRATA-SE DE ILÍCITO CONTRATUAL SEM 

POTENCIALIDADE DE OFENDER A DIGNIDADE DO AUTOR. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fato do fornecedor não consertar uma 

máquina de cortar cabelo garantida por contrato de seguro não 

caracteriza a existência de ofensa moral. 2. O simples inadimplemento 

contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do 

instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que 

não oferece as facilidades que dele se espera. 3. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, o qual 

resta sobrestado por litigar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita.(TJ-DF - 

Apelação Cível do Juizado Especial : ACJ 20140910253745, Orgão 

Julgador 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 260, Julgamento 7 de 

Julho de 2015, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)” 

“JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE ELETRÔNICO PELA INTERNET. 

APARELHO COM DEFEITO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO PREÇO E 

RECOLHIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE: HONRA. DIGNIDADE. IMAGEM. MERO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. ABORRECIMENTOS E VICISSITUDES DA VIDA COTIDIANA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. - Condeno 

o recorrente ao pagamento das custas finais, se houve. Deixo de fixar 

honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas 

contrarrazões. - Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, 

servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - Apelação Cível do Juizado 

Especial : ACJ 20140310228376, Orgão Julgador 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

16/09/2015 . Pág.: 196, Julgamento 11 de Setembro de 2015, Relator LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA)” “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - VENDA DE APARELHO TELEVISOR COM DIMENSÃO 

TÉCNICA DIFERENTE DA ANUNCIADA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não são todas as frustrações cotidianas que 

são reconhecidas como fator de abalo emocional suscetível de tratamento 

para restabelecimento da autoestima do ser humano, pena de banalização 

do instituto jurídico atinente à indenização por danos morais. (RI 110/2014, 

DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Dessa feita, não 

vislumbro a configuração do dano moral pugnado, de modo que o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Pelo o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada alhures deferida, para condenar a demandada a substituir o 

produto, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE RAMOS DA SILVA OAB - MT23807/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ARAUJO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. FERREIRA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000332-07.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ERNANDES ARAUJO DIAS 

REQUERIDO: G. R. FERREIRA JUNIOR - ME Vistos em Correição. Ante a 

apresentação de contestação e impugnação aos autos, DETERMINO a 

intimação das partes para que informem se tem provas que pretendam 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95. Com o 

transcurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000460-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AUDINEIA ALVES PIO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos em correição. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000004-14.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDENICE DE ALMEIDA LIMA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos em correição. Em 

que pese os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de 

sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do pleito de 

inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar nesta 

oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º 

da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal 

inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com o transcurso do 

prazo, CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou 

julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RODRIGUES DA CUNHA MACHADO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a R. Decisão de Id. 16655149, 

procedo com a intimação da parte requerida para querendo, complementar 

ou ratificar a constestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ante a apresentação da manifestação da parte requerente de Id. 

16666963. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de 

novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR WILLIAN DE FREITAS (EXEQUENTE)

CIELEN SULAINE DE PAULA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA BORGES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. Tendo em vista que fatos recentes impactaram na 

imparcialidade desta Magistrada, Declaro-me suspeita para julgar o 

presente feito, bem como nos demais em que a ora ré atue como 

advogada ou figure como parte, por razões de foro íntimo, com 

fundamento no §1º, art. 145, do Diploma Processual Civil, analogicamente 

aplicável in casu. Destarte, DETERMINO a remessa dos autos ao próximo 

substituto legal constante na escala automática de substituição, prevista 

no Provimento n.º 08/2018-CM do Conselho da Magistratura. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOMINICI ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 534 de 819



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000223-90.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IRACEMA DOMINICI ROSSATO 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular nos presentes 

autos movidos por IRACEMA DOMINICI ROSSATO contra a presente 

embargante e TAKEI - INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA, em ação pelo rito da 

Lei 9099/95. O embargante alega a presença de obscuridade na r. 

sentença proferida em juízo singular devido não ter sido indicada a ré que 

se aplicou os efeitos da revelia, tampouco quanto à solidariedade. Neste 

compasso, para fins de esclarecimento quanto à singularidade da revelia, 

tem-se que a ré GAZIN foi a única parte que requereu pela redesignação 

de audiência para tentativa de composição amigável, sendo que não 

compareceu à nova data marcada. Por consequência à sua ausência, 

merece ser aplicada a revelia e seus efeitos para a ré Gazin. No que 

concerne à responsabilidade solidária, em vista da relação jurídica que se 

reconhece, perpetra-se a condenação às duas rés. Consigne-se: “TJ-SP - 

Apelação APL 09443783620128260506 SP 0944378-36.2012.8.26.0506 

(TJ-SP) Data de publicação: 12/08/2014 Ementa: *IMPUGNAÇÃO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. 

SOLIDARIEDADE. EXCESSO. "BENEFICIUM DIVISIONIS". COISA JULGADA. 

1. A condenação da casa bancária ao pagamento de indenização é 

matéria transitada em julgado, não mais passível de reforma. 2. Os réus 

foram condenados ao pagamento de indenização ao autor, no importe de 

dez mil reais. 3. Nos termos do art. 942 do CC, há responsabilidade 

solidária entre aqueles que violam os direitos de outrem. Outrossim, não 

houve, na sentença, condenação separada para cada um dos réus, mas 

conjunta, indicando solidariedade para o pagamento. 4. Em havendo 

solidariedade, cada um dos devedores é responsável pelo pagamento da 

dívida toda, não podendo invocar o "beneficium divisionis", ou seja, não 

pode pretender pagamento apenas de sua cota parte. 5. O depósito da 

integralidade da dívida por um dos devedores não configura excesso, 

cabendo àquele que pagou voltar-se contra o codevedor solidário. 6. 

Recurso não provido.”. Na solidariedade passiva, qualquer um dos réus 

arcará com o total da condenação conforme preceitua o artigo Art. 264 do 

Código Civil: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre 

mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou 

obrigado, à dívida toda.”. Igualmente, os artigos 275 e seguintes do mesmo 

Diploma, orientam quanto à solidariedade passiva. Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença para fins de acolher e conhecer dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, visando, exclusivamente 

elucidar que os efeitos da revelia serão aplicados exclusivamente à 

presente embargante GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA; mantendo os demais termos da sentença, 

remetendo-se os autos à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 22 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, 

II, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000108-69.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MONICA VILAS BOAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente MONICA 

VILAS BOAS – promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob o 

fundamento de que houve negativação indevida em seu nome no valor de 

R$158.43 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), 

incluído pelo contrato nº. 0201094893. Contudo, alega que não reconhece 

o débito. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Deferida tutela 

antecipada. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera, e apresentou contestação. Em sede preliminar arguiu 

falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

pela inaplicabilidade de relação de consumo e pela ausência de extrato 

oficial. No mérito aduziu pela existência de relação jurídica entre as partes 

contida em linha telefônica nº.(65)99992-9204, cancelada em 06/12/2013, 

restando valores em débito. Impugnação pela autora rechaçando a 

contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR 

Concernente ao alegado pelo banco réu, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

ausência de condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. No que 

tange ao documento de negativação, não há que se falar em necessidade 

de extrato oficial. Criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à 

exordial faz prova quanto à negativação, sendo que caberia ao banco réu, 

que possui acesso aos órgãos de negativação, proceder à contraprova. 

Certamente, nada juntou para demonstrar que a negativação não existiu. 

Ademais, a empresa Boa Vista Serviços é reconhecida nacionalmente 

como prestadora de serviços interligada ao SCPC, possuidora do Cadastro 

Positivo e banco de dados com informações sobre o histórico de 

pagamentos. Sendo assim, rechaçadas todas a tese preliminar aventada. 

Cumpre ratificar a inversão probatória, eis que é inerente à relação que se 

extrai do caso em tela. A hipossuficiência da consumidora é clara e pairou 

durante toda a relação que se travou entre as partes. Por outro lado, a ré 

é fornecedora de produtos nos estritos termos do artigo 3º. Do Código de 

Defesa do Consumidor, preenchendo todos os requisitos conceituados no 

diploma legal e somado ao instrumento do art. 6°, inciso VIII do CDC, já 

invertido o ônus probatório em sede de concessão de tutela antecipada. 

MÉRITO Conforme se depreende das argumentações e documentação 

acostada aos autos, de um lado a autora aduz que seu nome foi incluído 

indevidamente em órgão de proteção ao crédito, sem respaldo legal ou 

contratual; de outra banda, a empresa ré aduziu que houve uma 

contratação de produtos sem o devido pagamento, e indicou um número 

de telefone com cancelamento em 2013. No ponto principal da indicada 

negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por 

dívida inexistente, até pelo motivo de que a própria ré indica como data do 

cancelamento da linha de telefone o ano de 2013; sendo que a 

negativação foi incluída referente à um débito de 21/04/2014. Em que pese 

a empresa ré ter referido como débitos advindos de faturas inadimplentes 

do serviço contratado, apresentou sua defesa pautada exclusivamente 

em alegações, sem juntar qualquer documento comprobatório de eventual 

contratação pelo serviço; tais com áudio, contrato assinado ou outra 

prova capaz de comprovar os fatos que indica. Exclusivamente 

mencionou sobre o produto de uma linha telefônica mas não demonstrou a 

efetividade na aquisição pela autora. Nesta linha de raciocínio, não 

demonstrou que houve qualquer inadimplemento deste suposto produto 

por parte da autora. Claramente que sem as devidas provas, quaisquer 
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que sejam eficientes a aclarar a adesão ao produto, acarretando na prova 

da existência de uma relação jurídica devidamente contratada, 

considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela relação de 

consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, torna-se 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Neste compasso, a ré não 

apresentou nenhum documento que comprova uma existência de débito 

para fins de negativação como a que foi incluída junto ao Órgão de 

Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu prova de qualquer inadimplência. 

Consequência da hipossuficiência de todos os consumidores, bem como 

da maior facilidade em produzir prova contrária advinda da ré; deveria ter, 

ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada 

contratação de produtos pela autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. 

Destarte, a Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que 

comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a 

aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: “TJMG – Apelação Cível AC 

10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 16/09/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É ilícita a conduta da empresa de telefonia 

que insere o nome do consumidor em cadastro restritivo se ausente prova 

de contratação de seus serviços. Cabe à empresa o dever de cautela e 

aferição dos documentos que lhe são apresentados no momento da 

contratação. A inexistência de prova da contratação enseja a declaração 

de inexistência da dívida, imposição de exclusão da negativação do nome 

do consumidor dos cadastros restritivos e imposição dos ônus 

sucumbenciais àquele que deu causa à instauração da demanda.” 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora pela 

ausência de comprovação da efetiva contratação de serviços; sendo que, 

conclusivamente, merece ter seu nome definitivamente excluído junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade 

dos débitos. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente 

presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados pela 

negativação indevida realizada pela ré no nome da autora. Saliente-se que 

como consumidora e parte comprovou os requisitos para a indenização, 

quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e negativou por 

um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo 

entre esta conduta da ré ao prejuízo. Certo que está configurada a 

responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na conduta da ré, 

falhou na sua prestação de serviços. A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré, 

ratificando a liminar dantes deferida: a) à declaração de nulidade da 

cobrança do débito objeto da demanda com exclusão do nome da autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à indenização a título de danos 

morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 09 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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FINANCEIROS Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que a requerente - VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA – promove em 

desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

sob o fundamento de que constatou uma inclusão de negativação em seu 

nome, incluída pelo contrato nº.818824964, no valor de R$5.300,86 (cinco 

mil, trezentos reais e oitenta e seis centavos), sendo que desconhece o 

débito. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declaração de inexistência da dívida e indenização 

pelos danos morais. Concedida tutela antecipada para determinar a 

imediata baixa do seu nome nos cadastros de inadimplência da SERASA e 

SPC. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de audiência de 

conciliação que restou infrutífera. Posteriormente, apresentou 

contestação. No mérito, arguiu que recebeu o crédito da autora em cessão 

pelo Banco do Brasil referente a um contrato de CDC FINANCIAMENTO – 

BB CREDIÁRIO, com débito atualizado em R$7.369,84 (sete mil, trezentos e 

sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Impugnação pela 

autora, rechaçando a tese da requerida. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da 

declaração de hipossuficiência econômico - financeira apresentada pela 

Requerente, nos termos da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. MÉRITO No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. 

DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO DE CRÉDITO No que tange à 

indicada suposta existência de dívida da autora juntamente com a empresa 

ré, derivada de contrato de cessão de crédito que recebeu pelo Banco do 

Brasil concernente à um produto de financiamento, não prospera. Embora 

a ré tenha apresentado diversos documentos, tais como: Documento de 

Cessão de Crédito que sequer comprova o recebimento pela autora; 

consultas de restrições e telas de sistema interno com supostos extratos 

financeiros, não logrou provar; a uma que a consumidora efetivamente 

recebeu a informação quanto à cessão realizada, a duas que a autora 

possuía um débito junto ao Banco do Brasil, posto que nenhum contrato ou 

documento assemelhado fora apresentado. Diante da inexistência de 

demonstração efetiva do título de crédito ou outro crédito que tenha 

caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré não comprovou ter sido 

celebrado qualquer negócio jurídico entre a autora e o banco que resultou 

no débito in comento cedido à empresa ré, à que título for, não prosperam 

os argumentos lançados na contestação. Nesta linha de raciocínio, 

ausente prova da relação jurídica entre as partes, em especial quanto ao 

empréstimo relatado. Somado a isto, sabidamente que, ao receber um 

crédito em cessão, deveria a ré ter analisado a formalidade e veracidade 

do crédito que estava a receber. Tem-se por sua obrigação conduzir pela 

prudência na relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos autos 

qualquer prova visando comprovar a legalidade no débito e seu 

inadimplemento. Pautou-se exclusivamente em alegações e telas de um 

eventual produto que foram elaboradas unilateralmente, sem constar 

sequer a assinatura da autora. Destaca-se que a responsabilidade da 

requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por consequente, no caso em tela, 

a Requerente tratou de demonstrar que houve uma conduta ilegítima por 

parte da Requerida ao negativar seu nome sem existência de débitos. Em 

contrapartida, a cessão de crédito precisa ser cientificada ao devedor, 

consoante se destoa do artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A 

cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 

a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito 

público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em 

momento algum a autora foi noticiada da suposta cessão de créditos 

formalizada. Mister analisar também que a “Declaração de Cessão de 

Crédito” apresentada consta com data de 11/06/2018, sendo que: a 

suposta cessão ocorreu num decurso de tempo muito anterior, qual seja, 

em 06/11/2015; a propositura desta demanda ocorreu em 20/03/2018; e a 

inclusão foi realizada em 25/11/2015. Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a empresa requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da Requerente - hipossuficiente em relação à reclamada - 

prova diabólica, pois não há como comprovar negativamente uma dívida. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré, mister a declaração de 

inexistência do débito objeto desta demanda, com a exclusão do nome da 

requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito relacionados à este 

negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que tange à indicada 

existência de dano moral à autora perpetrado pela empresa ré derivada de 

negativação, opino pela improcedência do pedido. Embora tenha 

efetivamente ocorrido a negativação do nome da Autora pela Ré de 

maneira ilegítima, esta já possuía negativação anterior à inclusão efetuada 

pela ré por débitos referentes à outras empresas, quais sejam: Banco 

Bradesco e Losango Promoções de Vendas Ltda. São Paulo, conforme 

consta de extrato apresentado pela ré e não contraditado pela autora. 

Neste sentido, já decidiu STJ, na Súmula 385 que o dano moral não se 

aplica nas hipóteses de existência de negativação anterior. No Resp nº 

1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula deve ser estendida para 

os fornecedores de modo geral. “Ementa:RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela 

Autora para preservar seu nome com a indenização por dano moral já 

estava contaminado e atingido com as negativações anteriores. Não 

restando abalo moral a ser tutelado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento 

o projeto de sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o 

pedido, confirmando a liminar, para o efeito de declarar inexigível o débito 

de R$5.300,86 (cinco mil, trezentos reais e oitenta e seis centavos), 

exclusivamente incluído pela presente ré, com consequente exclusão da 

anotação do nome da Requerente dos bancos de dados de todos os 

órgãos de restrição ao crédito existentes. Tangentemente aos dano moral, 

opino pela improcedência do pedido, com aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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1000609-23.2018.8.11.0011. REQUERENTE: NELSON ARAUJO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por NELSON 

ARAUJO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pelo banco réu, sob 

seu desconhecimento e ilegalidade, no valor de R$181,27 (Cento e Oitenta 

e Um Reais e Vinte e Sete Centavos), incluído pelo contrato 

nº.595088171000000FI, posto que possuía uma conta salário nunca 

utilizada. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, exclusão do nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por 

danos morais. Deferida a tutela antecipada para exclusão do nome do 

autor aos órgãos de proteção ao crédito e cumprida. O banco réu fora 

devidamente citado, compareceu em audiência de conciliação e 

apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial 

pela ausência de extrato oficial. No mérito, aduziu pela inexistência de 

provas quanto ao dano moral e inadimplemento do autor de uma obrigação 

assumida derivada de conta comum com cobrança de tarifas decorrentes 

de serviços contratuais que permaneceram por ausência de pedido de 

encerramento de conta. Impugnação pelo autor, rechaçando a tese da 

empresa requerida. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência 

de débitos do Requerente, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. 

Assim, apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR 

Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há que se falar em 

necessidade de extrato oficial. Criteriosamente, considera-se que o 

extrato juntado à exordial faz prova quanto à negativação, sendo que 

caberia ao banco réu, que possui acesso aos órgãos de negativação, 

proceder à contraprova. Certamente, nada juntou para demonstrar que a 

negativação não existiu. Ademais, a empresa Boa Vista Serviços é 

reconhecida nacionalmente como prestadora de serviços interligada ao 

SCPC, possuidora do Cadastro Positivo e banco de dados com 

informações sobre o histórico de pagamentos. Assim sendo, afasta-se a 

preliminar aventada e reconhece-se o interesse de agir. MÉRITO 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO Conforme se depreende da documentação acostada aos autos 

pelas partes e, em alinhamento às alegações do autor, a ré procedeu com 

a inclusão de negativação em nome do autor indevidamente. O banco réu 

alega que não constam provas no sentido de que o autor tenha sido vítima 

de dano moral, somado à legalidade na inclusão de seu nome consequente 

do inadimplemento de uma obrigação assumida por serviços 

contratualmente cobrados pela manutenção de conta aberta pelo autor. 

Porém, em momento algum comprova sequer a existência de relação 

jurídica eventualmente existente entre as partes, tampouco apresentou 

qualquer documentação que indique a origem do referido inadimplemento. 

Alinhado à isto, tem-se que o autor juntou todos os documentos que 

estavam em seu poder. De fato, inexistente qualquer indício de que o autor 

tenha efetivamente contratado qualquer serviço junto ao banco réu a 

possibilitar a mencionada negativação. Em que pese o autor ter indicado 

pela abertura de uma conta salário que jamais utilizou, cabia ao banco réu 

demonstrar a legalidade na cobrança das referidas tarifas pela 

manutenção da conta, cartão de crédito e demais produtos. Contudo, não 

apresentou nenhum contrato assinado pelo autor a fim de comprovar 

estas alegações. Somado à isto, a empresa ré é fornecedora de produtos 

que é, com reconhecida responsabilidade objetiva, tem o dever de 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se extrai da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Neste sentido, 

indevida a negativação realizada em nome do autor, sendo que 

conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO 

DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma 

vez que são evidentes os transtornos causados pela negativação 

indevida realizada pelo banco réu de um valor inexistente como débito. 

Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pelo réu quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta do réu ao prejuízo 

proporcionado. Certo que está configurada a responsabilidade do réu pela 

inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. Veja julgado:em 

Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial 

ACJ 173823220088070009 DF 0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data 

de publicação: 22/01/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

COBRANÇA DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A COBRANÇA DE DÉBITO 

À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO RECORRENTE, MOSTROU-SE 

INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO NÃO TROUXE NENHUMA 

PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE HAVIA UM 

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO DE CHEQUE 

ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO E DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA 

PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO TERIA DIFICULDADE ALGUMA 

EM TRAZER A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O 

DIREITO DA AUTORA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA 

MANEIRA, VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL 

NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO 

CONTRATADO. 3. INDEVIDA A COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE 

INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA 

JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS 

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TJDFT E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 4. O VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI 

APLICADO CORRETAMENTE E DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO 

QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 

COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO 

ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO 

PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM 

SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. CONDENO O BANCO RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 
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prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a tutela antecipada concedida visando a efetiva exclusão 

do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declarar 

por definitivo a inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) condenar 

a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 13 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000664-71.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DARULEINE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante a apresentação 

de documentos a fim de comprovar a contratação de produto por parte da 

autora, mister sua intimação visando manifestar-se, em respeito ao 

princípio da ampla defesa e do contraditório. Neste compasso, indico o 

prazo de 15 dias, nos termos do artigo 437, parágrafo 1º. do CPC. Com o 

transcurso do prazo, CONCLUSOS para prosseguimento Remeta-se os 

autos à apreciação da Juíza Togada. MIRASSOL D'OESTE, 13 de 

novmebro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. 

ACOLHO a sugestão supra, de modo que se INTIME a autora para se 

manifestar em 15 (quinze) dias. Após, À JUIZA LEIGA. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000671-63.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIVONEIDE DE CASSIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - SIVONEIDE DE CASSIA DOS SANTOS – 

promove em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A sob o 

fundamento de que houve negativação desconhecida em seu nome no 

valor de R$230,92 (duzentos e trinta reais, noventa e dois centavos), por 

suposta dívida datada de 01/09/2015. Pleiteia exclusão de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, indenização pelos danos morais, e 

declaração de inexigibilidade do valor. Citado o banco réu compareceu em 

audiência de conciliação que restou infrutífera. Apresentou contestação 

sob arguição de que houve contratação de serviços por parte da autora 

pautada em uma contratação de cartão de crédito, tornando-se 

inadimplente; aduziu ausência de dano moral por culpa exclusiva da 

consumidora. Impugnação não apresentada pela autora (ex vi certidão de 

ID 15531940). Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No que se refere à 

concessão de Justiça Gratuita, opino pelo deferimento, visto que o 

Requerente é pessoa com insuficiência econômico-financeira 

caracterizadora da concessão, nos termos da Lei 1060/50. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, 

sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, portanto merece o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. MÉRITO Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, tem-se de um lado o banco réu com fundamento de 

que a autora possuía cartão de credito junto à esta instituição; e de outro 

lado, a requerente sob o fundamento de que desconhece qualquer relação 

jurídica entre as partes. Em que pese as alegações da demandante 

visando eximir-se da responsabilidade com o banco réu, tem-se que 

houve apresentação de documentos pelo réu, comprobatórios que 

ensejaram dívidas advindas de uma relação bancária existente, pactuada 

pelo “Termo de Adesão a Produtos e Serviços” para contratação de um 

cartão de crédito, bandeira Visa. Portanto, este pacto contratual, 

juntamente às faturas de utilização do cartão de crédito, inclusive em 

estabelecimentos tanto desta cidade de Mirassol D´Oeste, quanto na 

cidade próxima de Cáceres, não há como se desconsiderar os débitos 

que estão inadimplidos. Tangentemente à indicada negativação incluída 

nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por contrato celebrado 

entre as partes. Neste compasso, o banco réu juntou contrato assinado 

pela autora juntamente com outros documentos comprobatórios de relação 

jurídica entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, embora com 

objetivo no reconhecimento de inexistência de dívida por ilegal, restou 

efetivamente demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, 

consoante se depreende dos documentos juntados pela requerida, sendo 

despicienda a produção de prova pericial. De outra banda, pela aplicação 

do artigo 373, inciso I, NCPC, cabe ao autor comprovar o mínimo do fato 

constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. Este conjunto probatório leva à 

improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano à autora. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta do réu. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
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DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDUTA 

ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É regular o recurso 

que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta os fundamentos 

contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o dever de reparar é 

necessária a confluência de três fatores essenciais: i) dano comprovado; 

ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido. 

3 - A ausência de comprovação de que a ré teria disseminado fato 

ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo pessoal imediato, 

causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil por 

ausência de conduta i l íc i ta .  (TJMG- Apelação Cíve l 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. Inexistente qualquer abalo moral. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 

mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000462-31.2017.8.11.0011. REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente 

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA – promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida em 

seu nome no valor de R$102,82 (Cento e dois reais e oitenta e dois 

centavos) que não reconhece o débito. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos 

danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera, e apresentou contestação. Em sede preliminar arguiu 

falta de comprovante de endereço no nome do autor e inaplicabilidade da 

inversão do ônus da prova. No mérito aduziu pela existência de relação 

jurídica entre as partes contida em linha telefônica nº.(65) 99641-8548, 

habilitada em 20.06.2014 no plano Vivo Controle Ilimitado, restando valores 

em débito dos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, fato 

gerador do incontestável débito no valor de R$102,82 (cento e dois reais e 

oitenta e dois centavos) que acarretou no cancelamento da linha na data 

de 24.12.2015. Assim, indica a inexistência de danos morais. Impugnação 

pela autora, rechaçando a tese da requerida. Os autos vieram conclusos. 

É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça 

Gratuita diante da situação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas e despesas processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente 

à negativação indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR Inicialmente, cumpre ratificar a inversão probatória, eis que é 

inerente à relação que se extrai do caso em tela. A hipossuficiência do 

consumidor é clara e pairou durante toda a relação que se travou entre as 

partes. Por outro lado, a ré é fornecedora de produtos nos estritos termos 

do artigo 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, preenchendo todos os 

requisitos conceituados no diploma legal e somado ao instrumento do art. 

6°, inciso VIII do CDC. Concernente ao comprovante de residência, em que 

pese as alegações do réu da necessidade de comprovante de residência 

em nome do autor, nos termos da declaração anexada à exordial que 

declarou, inclusive, ser a residência da sogra, considera-se válido o 

documento. Sendo assim, rechaçadas todas as teses preliminares 

aventadas. MÉRITO Conforme se depreende das argumentações e 

documentação acostada aos autos, de um lado o autor aduz que seu 

nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao crédito, sem 

respaldo legal ou contratual; de outra banda, a empresa ré alegou que 

houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento, e indicou 

um número de telefone com cancelamento em 2015 por inadimplemento de 

faturas de conhecimento do autor. No ponto principal da indicada 

negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por 

dívida inexistente, sendo que embora a empresa ré tenha referido como 

débitos advindos de faturas inadimplentes do serviço contratado, 

apresentou sua defesa pautada exclusivamente em alegações, telas de 

sistema interno e faturas, sem juntar qualquer documento comprobatório 

de eventual contratação pelo serviço; tais com áudio, contrato assinado 

ou outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Exclusivamente 

mencionou sobre o produto de uma linha telefônica mas não demonstrou a 

efetividade na aquisição pelo autor. Nesta linha de raciocínio, não 

demonstrou que houve qualquer inadimplemento deste suposto produto 

por parte do autor. Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que 

sejam eficientes a aclarar a adesão ao produto, acarretando na prova da 

existência de uma relação jurídica devidamente contratada, considera-se 

como não contratado o serviço. Portanto, pela relação de consumo a 

considerar a ré como fornecedora de produtos, torna-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos 

ditames do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum 

documento que comprova uma existência de débito para fins de 

negativação como a que foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao 

Crédito. Igualmente, inexistiu prova de qualquer inadimplência, posto que 

as faturas juntadas à sua defesa, não possuem força probatória a fim de 

esclarecer quanto à um suposto serviço contratado e não pago. 

Consequência da hipossuficiência de todos os consumidores, bem como 

da maior facilidade em produzir prova contrária advinda da ré; deveria ter, 

ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada 

contratação de produtos pela autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. 

Destarte, o Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que 

comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a 

aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: “TJMG – Apelação Cível AC 

10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 16/09/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É ilícita a conduta da empresa de telefonia 

que insere o nome do consumidor em cadastro restritivo se ausente prova 

de contratação de seus serviços. Cabe à empresa o dever de cautela e 

aferição dos documentos que lhe são apresentados no momento da 

contratação. A inexistência de prova da contratação enseja a declaração 

de inexistência da dívida, imposição de exclusão da negativação do nome 

do consumidor dos cadastros restritivos e imposição dos ônus 

sucumbenciais àquele que deu causa à instauração da demanda.” 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome do autor pela 

ausência de comprovação da efetiva contratação de serviços; sendo que, 

conclusivamente, merece ter seu nome definitivamente excluído junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade 

dos débitos. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente 

presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados pela 
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negativação indevida realizada pela ré no nome do autor. Saliente-se que 

como consumidor e parte comprovou os requisitos para a indenização, 

quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e negativou por 

um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo 

entre esta conduta da ré ao prejuízo. Certo que está configurada a 

responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na conduta da ré, 

falhou na sua prestação de serviços. A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 21 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010352-40.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. CUSTODIO FARMACIA - ME (EXECUTADO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-70.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 9549074, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 
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as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-31.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PULVERIZADORES MIRASSOL LTDA - ME (EXEQUENTE)

RENATO BREJAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12202184, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-56.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12334827, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010201-74.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 9379139, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010329-65.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MONEZZI SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 9379734, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-56.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13643738, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010425-80.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GUSTAVO RODMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14434684, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010084-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (EXEQUENTE)

EDNA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 10835641, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 543 de 819



mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-12.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que findado o prazo da suspensão do 

presente feito, DETERMINO seu regular processamento, razão porque, 

tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso 

contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO PEREIRA CASTRO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por 

GONDIM & CIA LTDA - EPP, já qualificado, em desfavor de JOSE 

APARECIDO PEREIRA CASTRO, igualmente qualificado. O requerente aduz 

ser credor da requerida na importância de R$ 6.348,38 (seis mil, trezentos 

e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), representado pelos 

documentos que instruem a inicial e não pagos pela requerida na data de 

vencimento. Assim, requereu a procedência da presente ação, no sentido 

de condenar o requerido ao pagamento do valor principal, acrescido de 

juros e correção monetária. Em audiência de conciliação, a parte 

reclamada não compareceu por se encontrar segregado. Os autos vieram 

conclusos. Eis o breve relatório, embora dispensável, de acordo com o art. 

38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que figura no polo passivo da presente actio José Aparecido Pereira 

Castro, o qual se encontra atualmente recluso na cadeia pública, razão 

porque resta evidenciada a incompetência deste Juízo.Explico. A Lei 

9.099/95 preceitua em seu art. 8º os casos em que determinadas partes 

não poderão fazer parte da lide, sendo inclusive tal incidência caso de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, IV, da 

mesma lei. Vejamos: “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Nesse sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. AUTOR QUE SE ENCONTRA PRESO. IMPOSSIBILIDADE 

DA DEMANDA TRAMITAR PERANTE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. De acordo com o art. 8º, Lei nº 9.099/95, o qual se aplica 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009, não podem ser partes nos Juizados 

Especiais o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. No caso 

concreto, considerando que o autor da presente demanda encontra-se 

recolhido junto ao Presídio Central de Porto Alegre, a lide não pode tramitar 

perante ao Juizado Especial da Fazenda Pública. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70074354895 RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 19/10/2017, 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

24/10/2017) Assim, dos dispositivos legais supracitados, depreende-se 

que em razão do demandado se encontrar preso não é de competência do 

Juizado Especial Cível a tramitação do feito, de modo que JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da 

Lei 9.099/95. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de Março de 2019 às 

16:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA TEIXEIRA LOPES (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicado pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos 

exequentes. Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 
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D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-36.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

15507318 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000402-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SIMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16609083, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-40.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE FREITAS SIPPEL SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010169-40.2013.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA DE FREITAS SIPPEL 

SOUZA REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, movida por 

MARCIA DE FREITAS SIPPEL SOUZA, em face de TELEMAT CELULAR SA, 

por cobrança indevida de valores. Diante da decisão pela rejeição dos 

embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória, 

certificou-se o trânsito em julgado em 03/10/2017. Tendo em vista o 

adimplemento da Requerida e com expedição de alvará (ID 10728364), 

conforme determinado em decisão da ID10619244 e, devidamente intimada 

a parte autora, sem manifestação apresentada aos autos, aponta-se pelo 

pagamento integral da condenação. Sendo assim, nos termos do artigo 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil, merece ser extinto o 

processo, em fase de execução, pelo adimplemento da condenação. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 31 de outubro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-09.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010367-09.2015.8.11.0011. REQUERENTE: AUREA LUCIA ISIDORO 

RUSSAFA REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação pelo procedimento dos Juizados 

Especiais em que AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA propôs em desfavor 

de ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS. Após o depósito do importe de 

R$10.979,94, a exequente manifestou-se em concordância do valor, 

sendo que expedido alvará de levantamento, certificou-se a entrega, em 

mãos da autora, na ID11317433. Diante do prosseguimento e em 

consideração à plena quitação e cumprimento da condenação, opino pela 

extinção do feito, com julgamento definitivo de mérito e, por consequência, 

proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto, na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 08 de 
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novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000459-76.2017.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA LUCIA DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS promovida por VANIA LUCIA DE MELO em face de 

VIVO S.A., sob o fundamento de que a requerida efetuou negativação 

indevida de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, promovida 

pela TELEFÔNICA BRASIL S/A. Pleiteia a exclusão do nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexigibilidade do débito, 

bem como indenização por danos morais. A empresa ré apresentou 

contestação pautada na existência de uma aquisição de produtos por 

parte da autora, apresentando um contrato supostamente assinado pela 

consumidora, além de faturas e extratos de ligações eventualmente 

realizadas pela linha telefônica contratada. Em sede de impugnação, a 

autora, dentre seus pedidos, requereu a desistência da presente demanda 

com a extinção do feito diante da necessidade de maiores exames quanto 

à assinatura do contrato, ou seja, pela necessidade da realização de 

perícia técnica na assinatura. Sendo assim, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, somado ao 

Enunciado 90 do FONAJE, opino pela extinção do processo sem resolução 

de mérito. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de novembro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Conforme bem 

preceitua o artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação;” 

(...) Ora, no caso em tela verifica-se que o Reclamante desistiu da ação, e 

por consequência requereu a extinção do processo. Além disso, 

considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término pediu a desistência da ação. 

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico, em atenção a Petição da parte autora de Id. 

16675571, que o Alvará não foi expedido conforme os dados informados, 

uma vez que para expedição de Alvarás no Sistema Siscondj 

considera-se apenas ao 04 primeiro números da Agência, 

desconsiderando-se o seu dígito. Ademais, informo que o processo de 

liberação do montante encontra-se "Processando", podendo Vossa 

Senhoria realizar consulta pública acerca do referido Alvará por meio do 

Sistema Siscondj, cujo atalho encontra-se disponível no site do TJMT. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BOTELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010058-17.2017.8.11.0011. REQUERENTE: WAGNER BOTELHO DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DA AMAZONIA 

SA Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

BANCO BRADESCO S/A em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95 proposta por WAGNER 

BOTELHO DE CARVALHO, que condenou os réus em indenização por 

danos materiais e morais. O embargante alega a presença de omissão na 

r. sentença diante da ausência de indicação quanto à responsabilidade 

solidária dos réus para fins de pagamento. Contudo, em que pese a 

arguição quanto à omissão, logo no início da fundamentação quanto aos 

danos materiais, já se indicou serem ambas as empresas rés 

responsáveis pelo dano ao mencionar que “No sentido de serem 

empresas prestadoras de serviços, instituições financeiras, possuem o 

dever de averiguar e analisar estritamente a legalidade dos boletos...”. 

Igualmente ocorreu referente ao dano moral mencionando que houve 

“...uma conduta falha dos banco réus...”. No mais, tem-se pelo 

reconhecimento de responsabilidade solidária entre as rés consequente 

dos termos do artigo 18, caput, do CDC. Consigne-se: “TJ-SP - Apelação 

APL 09443783620128260506 SP 0944378-36.2012.8.26.0506 (TJ-SP) 

Data de publicação: 12/08/2014 Ementa: IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE. 

EXCESSO. "BENEFICIUM DIVISIONIS". COISA JULGADA. 1. A condenação 

da casa bancária ao pagamento de indenização é matéria transitada em 

julgado, não mais passível de reforma. 2. Os réus foram condenados ao 

pagamento de indenização ao autor, no importe de dez mil reais. 3. Nos 

termos do art. 942 do CC, há responsabilidade solidária entre aqueles que 

violam os direitos de outrem. Outrossim, não houve, na sentença, 

condenação separada para cada um dos réus, mas conjunta, indicando 

solidariedade para o pagamento. 4. Em havendo solidariedade, cada um 

dos devedores é responsável pelo pagamento da dívida toda, não 

podendo invocar o "beneficium divisionis", ou seja, não pode pretender 

pagamento apenas de sua cota parte. 5. O depósito da integralidade da 

dívida por um dos devedores não configura excesso, cabendo àquele que 

pagou voltar-se contra o codevedor solidário. 6. Recurso não provido.”. 

Na solidariedade passiva, qualquer um dos réus arcará com o total da 

condenação conforme preceitua o artigo Art. 264 do Código Civil: “Há 

solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, 

ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”. 

Igualmente, os artigos 275 e seguintes do mesmo Diploma, orientam quanto 

à solidariedade passiva. Assim, o dever de indenizar pelos danos 

materiais é solidário entre as partes demandadas. Diante disto, não 
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merece acolhimento, posto já ter sido mencionado quanto à solidariedade 

entre as rés, sendo qualquer reanalise incabível na via eleita. Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo 

Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000137-22.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA DA ROCHA FREITAS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VANIA DA ROCHA FREITAS em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95, proposta em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. A 

embargante alega a presença de contradição na r. sentença no sentido de 

que a matéria quanto aos juros determinados para contagem a partir da 

citação, bem como da correção monetária a partir da sentença. Em que 

pese as alegações da embargante, não prosperam. No que tange aos 

juros mencionados pela embargante que devem ser calculados a partir do 

evento danoso pela aplicação da Súmula 54 do STJ, não se reconhece, 

tendo em vista que a referida súmula indica a contagem dos juros 

aplicados em sentença para casos de responsabilidade extracontratual. 

No entanto, o caso em comento trata de responsabilidade contratual 

supostamente pairada por uma relação jurídica financeira e, com base no 

artigo 405 do Código Civil, aplica-se o cálculo a partir da citação. No mais, 

o julgado apresentado pela embargante foi proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina e se refere ao novo entendimento daquela 

Corte. Concernente à correção monetária, fora determinada com cálculo a 

partir da sentença, em respeito à Súmula 362 do STJ, ou seja, data do 

arbitramento. Portanto, não há o que se alterar quanto à correção 

monetária, eis que corretamente indicada. Diante disto, não merece 

acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, 

I, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000011-69.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SEBASTIANE APARECIDA 

LUCAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante a 

apresentação de documentos a fim de comprovar a contratação de 

produto por parte da autora, qual seja, contrato com assinatura, mister sua 

intimação autora visando manifestar-se em respeito ao princípio da ampla 

defesa e do contraditório. Neste compasso, indico o prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 437, parágrafo 1º. do CPC. Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS para prosseguimento Remeta-se os autos à apreciação da 

Juíza Togada. MIRASSOL D'OESTE, 21 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. ACOLHO a sugestão supra, 

de modo que se INTIME a autora para se manifestar em 15 (quinze) dias. 

Após, À JUÌZA LEIGA. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000830-06.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLAUDIOMAR PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por CLAUDIOMAR 

PEREIRA GOMES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob o 

fundamento de que houve negativação indevida incluída pela requerida 

referente à um débito que desconhece a procedência. Pleiteia exclusão da 

negativação, bem com danos morais. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois se refere à inexistência de débitos 

do Requerente junto ao banco Requerido. Tendo em vista ausência do 

comprovante de residência apresentado junto à exordial (ID15776325) – 

documento essencial à petição inicial- concedeu-se prazo para sua 

apresentação, sendo certo que conforme certidão da ID16266663, não 

houve manifestação do autor. Sendo assim, opino pela extinção do 

processo sem resolução de mérito, à luz da lei e de entendimento recursal. 

Confira-se: “TJPR – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Recursos. 

R e c u r s o  I n o m i n a d o  R I  0 0 1 9 9 0 7 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 7 6 0  P R 

0001990-74 .2014.8 .16 .0176/0  (Acórdão)  (TJ -PR)  Da ta  de 

publicação:13/09/2016 Ementa: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO 

PARA PROPOSITURA DA AÇÃO (COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

ATUALIZADO). INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 

ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIO PARA A PROPOSITURA DA LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 

320 DO CPC. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA AUFERIR A 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO, POSTO QUE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO NOS SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. AUTOR QUE FOI DEVIDAMENTE 

INTIMADO PARA CUMPRIR A DETERMINAÇAÕ JUDICIAL. ALTERANDO 

TÃO SOMENTE O VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL 

DEVIDO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM 

FULCRO NO ART.485, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
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PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9099/95. 

Recurso conhecido e desprovido, decidem os juízes integrantes da 1ª. 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos 

exatos termos deste vot (TJPR – 1ª. Turma Recursal – 

001990-74.2014.8.16.0176/0 – Wenceslau Braz – Rel. Leo Henrique 

Furtado Araujo – j. 11.07.2016).”. A extinção do processo independerá, no 

presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei 

nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Destarte, com fundamento no art. 51, 

inciso I da Lei n.º 9.099/1995, opino pelo JULGAMENTO DE EXTINÇÃO da 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a omissão da parte 

reclamante pelo descumprimento ao despacho judicial. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de novembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000366-16.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

pelo procedimento dos Juizados Especiais em que LUCAS HENRIQUE 

SANTOS DA SILVA propôs em desfavor de VIVO S.A. visando a exclusão 

de seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como indenização por danos morais. Conforme se depreende da análise 

aos autos, após o trânsito em julgado de acordo entre as partes em 

audiência de conciliação (ID 12310185), houve o pagamento do valor em 

cumprimento ao firmado (ID13344455) e, diante da concordância do autor, 

expediu-se o respectivo alvará de levantamento (ID16037879) e, 

consequentemente, foram intimado o autor quanto ao depósito em conta 

de seu patrono (ID16038648). Sendo assim, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, merece ser extinto o processo, 

em fase de execução, pelo adimplemento da condenação Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 22 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-79.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000323-79.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LUANA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A em 

face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95, que condenou em indenização por danos morais a serem 

pagos para autora LUANA DA SILVA. A empresa embargante alega a 

presença de omissão na r. sentença in totum, diante da alegada 

comprovação de existência de um serviço contratado pela autora em face 

de apresentação das telas sistêmicas da empresa. Em que pese o objetivo 

claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, 

eis que não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece 

destaque algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, 

economia processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento 

ao microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões a 

título do pedido e em alinhamento ao procedimento previsto. Ainda que se 

trate de tema concernente ao mérito da demanda e que não condiz com os 

requisitos das teses de embargos declaratórios processualmente 

permitidas, em vista dos princípios processuais e dos juizados, esclareço 

que inexiste qualquer omissão na sentença proferida singularmente. 

Verificou-se que a ré aduz ter sido utilizado um serviço contratado pela 

autora demonstrados em telas de sistemas internos da embargante o que, 

de fato, foi devidamente analisado e não há como considerar. No entanto, 

a tese defensiva carreada de argumentações sem apresentação de 

provas funcionais foi estritamente analisada e fundamentada em 

sentença. Concretamente houve uma negativação por débito que jamais 

existiu por parte da autora. Portanto, pela conduta lesiva da ré, resultou 

em dano presumido à consumidora, certo de que a negativação indevida já 

é amplamente considerada como caracterizador de responsabilidade in re 

ipsa. Diante disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento 

a minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da 

MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 23 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com 

fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000122-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELENITA MORSCHHEUSER DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELENITA MORSCHHEUSER DA 

SILVA em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em 

ação pelo rito da Lei 9099/95, proposta em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A.. A embargante alega a presença de omissão na r. sentença 

no sentido de que a matéria quanto aos juros determinados para 

indenização por dano moral merece contagem a partir do evento danoso, 

eis que na sentença proferiu-se a contar da citação; bem como a 

correção monetária inicia-se da sentença. Em que pese as alegações da 

embargante, não prosperam. No que tange aos juros mencionados pela 

embargante que devem ser calculados a partir do evento danoso pela 

aplicação da Súmula 54 do STJ, não se reconhece; tendo em vista que a 

referida súmula indica a contagem dos juros aplicados em sentença para 

casos de responsabilidade extracontratual. No entanto, o caso em 

comento trata de responsabilidade contratual supostamente pairada por 

uma relação jurídica financeira e, com base no artigo 405 do Código Civil, 

aplica-se o cálculo a partir da citação. Confira-se: “TGMT – Apelação Cível 

AC 10002140022027001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 26/08/2016 

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA 

PRESTAÇAÕ DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

NEGATIVAÇÃO DE NOME. INSCRIÇÃO NO SPC. RESTRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 

ART.405 DO CÓDIGO CIVIL. I – É objetiva a responsabilidade do 

fornecedor de serviços pela reparação do dano causado ao consumidor 

por defeitos deles decorrentes. II – A indevida inclusão do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável. III – 

Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta 

o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não 

permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um 

valor irrisório. IV – Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de 

mora incidem a partir da data da citação válida, nos termos do art.405 do 

Código Civil de 2002, sendo inaplicável a Súmula nº.54 do Superior 

Tribunal de Justiça, que trata de responsabilidade extracontratual.” E 

“TJMG – Apelação Cível AC 10024101228799001 MG (TJMG) Data de 

publicação: 05/06/2013 Ementa: DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO SPC. FIXAÇÃO DO QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. I – A inclusão 

indevida em cadastros negativos, sem que se haja inscrição anterior, dá 

ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor 

suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele 

experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta 

lesiva pelo ofensor. II – Ausentes parâmetros legais para fixação do dano 

moral, mas consignado no art.944 do CC/02 que a indenização mede-se 

pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar 

reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada 

pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva 

pelo ofensor. III – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

os juros de mora incidentes sobre a indenização decorrente de 

responsabilidade contratual, são contados desde a citação (art.219 

CPC).”. Concernente à correção monetária, fora determinada com cálculo 

a partir da sentença, em respeito à Súmula 362 do STJ, ou seja, data do 

arbitramento. Portanto, não há o que se alterar quanto à correção 

monetária, uma vez que corretamente indicada. Diante disto, não merece 

acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 23 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTES OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, 

II, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000101-77.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA VALERIA DE 

CARVALHO SIQUEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA 

em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo 

rito da Lei 9099/95, proposta em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. A embargante alega a 

presença de contradição na r. sentença no sentido de que a matéria 

quanto aos juros determinados para indenização por dano moral merecem 

contagem a partir do evento danoso, eis que na sentença proferiu-se a 

contar da citação, bem como a correção monetária inicia-se da sentença. 

Em que pese as alegações da embargante, não prosperam. No que tange 

aos juros mencionados pela embargante que devem ser calculados a 

partir do evento danoso pela aplicação da Súmula 54 do STJ, não se 

reconhece; tendo em vista que a referida súmula indica a contagem dos 

juros aplicados em sentença para casos de responsabilidade 

extracontratual. No entanto, o caso em comento trata de responsabilidade 

contratual supostamente pairada por uma relação jurídica financeira e, 

com base no artigo 405 do Código Civil, aplica-se o cálculo a partir da 

citação. Confira-se: “TGMT – Apelação Cível AC 10002140022027001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 26/08/2016 Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇAÕ DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO DE NOME. INSCRIÇÃO 

NO SPC. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART.405 DO CÓDIGO 

CIVIL. I – É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pela 

reparação do dano causado ao consumidor por defeitos deles 

decorrentes. II – A indevida inclusão do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito configura dano moral indenizável. III – Na fixação de 

indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter 

reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro 

fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor irrisório. IV 

– Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a 

partir da data da citação válida, nos termos do art.405 do Código Civil de 

2002, sendo inaplicável a Súmula nº.54 do Superior Tribunal de Justiça, 

que trata de responsabilidade extracontratual.” E “TJMG – Apelação Cível 

AC 10024101228799001 MG (TJMG) Data de publicação: 05/06/2013 

Ementa: DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FIXAÇÃO DO 

QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 

TERMO INICIAL. I – A inclusão indevida em cadastros negativos, sem que 

se haja inscrição anterior, dá ensejo à indenização pelos danos morais 

sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação 

dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática 

reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. II – Ausentes parâmetros legais 
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para fixação do dano moral, mas consignado no art.944 do CC/02 que a 

indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título 

deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da 

ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da 

conduta lesiva pelo ofensor. III – Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros de mora incidentes sobre a indenização 

decorrente de responsabilidade contratual, são contados desde a citação 

(art.219 CPC).”. No mais, o julgado apresentado pela embargante foi 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e se refere ao novo 

entendimento daquela Corte. Concernente à correção monetária, fora 

determinada com cálculo a partir da sentença, em respeito à Súmula 362 

do STJ, ou seja, data do arbitramento. Portanto, não há o que se alterar 

quanto à correção monetária, uma vez que corretamente indicada. Diante 

disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da 

MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 23 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com 

fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000128-60.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE GALDINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSE GALDINO DOS SANTOS 

em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo 

rito da Lei 9099/95, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.. O 

embargante alega a presença de omissão na r. sentença no sentido de 

que a matéria quanto aos juros determinados para contagem a partir da 

citação, bem como da correção monetária a partir da sentença. Em que 

pese as alegações do embargante, não prosperam. No que tange aos 

juros mencionados pelo embargante que devem ser calculados a partir do 

evento danoso pela aplicação da Súmula 54 do STJ, não se reconhece; 

tendo em vista que a referida súmula indica a contagem dos juros 

aplicados em sentença para casos de responsabilidade extracontratual. 

No entanto, o caso em comento trata de responsabilidade contratual 

supostamente pairada por uma relação jurídica financeira e, com base no 

artigo 405 do Código Civil, aplica-se o cálculo a partir da citação. No mais, 

o julgado apresentado pelo embargante foi proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina e se refere ao novo entendimento daquela 

Corte. Concernente à correção monetária, fora determinada com cálculo a 

partir da sentença, em respeito à Súmula 362 do STJ, ou seja, data do 

arbitramento. Portanto, não há o que se alterar quanto à correção 

monetária, eis que corretamente indicada. Diante disto, não merece 

acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 22 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTES OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, 

II, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-11.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010578-11.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ISADORA CONFECCOES 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A em 

face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, por ação pelo rito 

da Lei 9099/95 proposta por ISADORA CONFECCOES LTDA – ME. O 

embargante alega a presença de omissão na r. sentença no sentido de 

que a decisão interlocutória não estabeleceu teto para a multa diária em 

vista de descumprimento da tutela antecipada. Em que pese as alegações 

do embargante, não prosperam. Conforme se depreende dos documentos 

apresentados ao longo dos atos processuais, houve descumprimento da 

decisão liminar por parte do embargante, sendo que claramente aplicável a 

multa astreinte determinada em decisão com a devidamente intimação da 

parte ré. No entanto, pela exata proporcionalidade e visando 

responsabilizar a fornecedora quanto à demora no cumprimento de uma 

determinação judicial, tudo já devidamente explanado em decisão, merece 

ser mantida a astreinte com os seus termos da sentença. Ou seja, 

ausente qualquer omissão na decisão por determinar como início de 

cálculo para o valor da multa estipulada em sentença (R$200,00 por dia) a 

partir do descumprimento da liminar (último dia concedido), sendo corolário 

para o término, a data de seu cumprimento. Aclara-se que o valor, manterá 

o fundamento primordial de penalizar e forçar o cumprimento de uma 

decisão judicial. Consigne-se: “TJ-RS Recurso Cível 710055543699 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 24/08/2016 Ementa: IMPUGNAÇÃO. MULTA 

POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE 

ARBITRADA COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso desprovido. Unânime. (Recurso Cível nº. 71005543699. Turma 

Recursal Provisòria. Turmas Recursais, relator: João Pedro Cavalli Junior. 

Julgado em 22/08/2016).” As "astreintes" não constituem forma de 

indenização ou remuneração, mas mero instrumento coercitivo posto à 

disposição do juízo para compelir o responsável por obrigação de fazer a 

cumpri-la espontaneamente, dando assim efetividade ao comando judicial. 

O fato do magistrado que homologou não ter limitado o valor das astreintes 

não se revela omissão, mas seu entendimento, não sendo tal ato atacado 

por meio dos presentes aclaratórios. Somado a isto, tem-se que o 

embargante é um dos maiores bancos financeiros do país e, a fim de 

evitar futuras reincidências por descaso aos seus clientes juntamente 

com a ordem judicial, deve arcar com a consequência do seu ato 

desidioso. Diante disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 24 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo 
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Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Março de 2019 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000296-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. DELFINO SOUZA PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000296-62.2018.8.11.0011. REQUERENTE: R. DELFINO SOUZA 

PAPELARIA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por 

R. DELFINO SOUZA PAPELARIA - ME em face de BANCO BRADESCO 

S.A., sob o fundamento de que o banco réu efetuou transações indevidas 

na máquina de correspondente bancário que possui, tendo como servidor 

o banco réu. Pleiteia a abstenção de cobranças e transações indevida em 

sua máquina, bem como que não proceda à inclusão do nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Conforme consta dos autos, a empresa 

autora requereu a desistência da presente demanda diante do 

desinteresse no prosseguimento do feito. Sendo assim, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, somado 

ao Enunciado 90 do FONAJE, opino pela extinção do processo sem 

resolução de mérito. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 24 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Conforme 

bem preceitua o artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação;” (...) Ora, no caso em tela verifica-se que o Reclamante desistiu da 

ação, e por consequência requereu a extinção do processo. Além disso, 

considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término pediu a desistência da ação. 

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000288-22.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MAXIMILIANO ULIANA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 

38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS” ajuizada por 

MAXIMILIANO ULIANA em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN -MT. Quanto à preliminar de 

ausência de interesse processual ante a presunção de legalidade e em 

razão dos atos administrativos possuírem fé pública, tenho que a despeito 

de referidas presunções há interesse do autor no manejo da presente 

demanda, ante a possibilidade da infração ter sido cometida por veículo 

duble, conhecido popularmente por veículo clonado. Assim, rejeito referida 

preliminar. Ainda preliminarmente, necessário chamar o feito à ordem para 

revogar o trecho da decisão de ID 10390490 que constou se cuidar de 

relação de consumo e inverteu o ônus da prova, eis que não corresponde 

a realidade dos presentes autos em que se o ente demandado é autarquia 

estadual que possui presunção de legalidade de seus atos. Ressalto, 

todavia, que apesar da não aplicação das normas do Estatuto 

Consumerista, de acordo com a nova sistemática do Código de Processo 

Civil Brasileiro, nada impede a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos 

termos do §1º do art. 373. No presente momento esclareço que ainda 

pende sobre o autor o ônus de comprovar as alegações tecidas na inicial, 

notadamente no sentido de demonstrar que o veículo de sua propriedade 

realmente estava em seu poder ou de sua esposa e não de terceiro, sem 

utilização. Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Consoante o disposto no artigo 

357, II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que 

dependem de prova: em poder de quem e onde estava o veículo do autor; 

se o veículo flagrado foi utilizado naquele dia para circulação, caso 

positivo, em que horário; se existe alguma informação acerca da 

existência veículo duble; e quais os danos morais supostamente 

suportados. Assim, entendo necessária a instrução do feito e produção 

de prova testemunhal. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13/02/2019, às 13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Não havendo mais 

qualquer prova a ser produzida, conforme manifestação das partes, 

DECLARO SANEADO o presente feito, bem como DECLARO PRECLUSA a 

produção de outros tipos de provas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO SA. em 

face da r. sentença que o condenou por ação pelo rito da Lei 9099/95 

proposta por ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA. O embargante alega a 

presença de contradição entre os nomes das partes indicados na decisão 

de mérito, eis que constou como autora SANDRA ROSA DO CARMO e 

como réu VIVO S.A. Verifica-se o equívoco de denominações na r. 

sentença singular que mencionou nomes diversos do correto, quais sejam: 

autora ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA e réu BANCO BRADESCO S/A. 

Portanto, mister a retificação para fazer constar as denominações 

conforme indicado acima. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença para fins de acolher e conhecer dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO exclusivamente quanto à retificação de nome das partes 

fazendo constar como requerente ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA e 

requerido BANCO BRADESCO SA, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo 

Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000057-58.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ CHAVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ CHAVES DOS SANTOS 

em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, por ação pelo 

rito da Lei 9099/95 proposta sob o desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

O embargante alega a presença de contradição entre a r. sentença e os 

fatos e documentos apresentados na exordial e ao longo do 

procedimento.. Inicialmente, concernente aos benefícios da Justiça 

Gratuita, tendo em vista a situação de hipossuficiência 

econômico-financeira do autor informada mediante declaração, merece 

ser aclarada a decisão com a concessão da gratuidade. Em que pese o 

objetivo claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua 

análise, eis que não prosperam as alegações opostas. Conforme se 

depreende dos documentos juntados à presente demanda, aliados às 

alegações das partes, claro está que foram analisadas todas as provas 

apresentadas. No que tange à contradição da sentença de improcedência 

aos fatos comprovados ao longo do processo, não merece acolhida. 

Claramente constou na sentença proferida que o autor não cumpriu seu 

dever quanto à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito em 

atendimento ao artigo 373, inciso I do CPC. Durante o transcurso do 

processo, não houve provas de apresentação das notas fiscais tal como 

determina o contrato celebrado entre as partes, assim como não 

apresentou qualquer comprovante de que necessitou contratar novo 

seguro para seu veículo. A tese apresentada nestes embargos e na 

petição inicia, por parte do embargante, está carreada em meras 

alegações e indicações, sem cumprir com seu dever singelo visando 

provar os fatos consitutivos do seu direito. Portanto, não merece 

prosperar, mantendo-se in totum a r. Sentença prolatada. Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença para declarar concedidos os 

benefícios da Justiça Gratuita, apontando pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo 

Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001107-22.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TATIANE MARIA VITOR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por TATIANE MARIA 

VITOR em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pelo banco réu, sob seu 

desconhecimento, no valor de R$544,70 (Quinhentos e quarenta e quatro 

r e a i s  e  s e t e n t a  c e n t a v o s ) ,  i n c l u í d a  p e l o  c o n t r a t o 

n°047920271000001EC\47920271000001CT, incluída em 12 de julho de 

2015. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por 

danos morais. O banco réu fora devidamente citado, compareceu em 

audiência de conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, arguiu 

pelo indeferimento da inicial pela ausência de extrato oficial e aplicação da 

Súmula 385 do STJ. No mérito, aduziu pela existência de um cartão de 

crédito VISA INTERNACIONAL BRADESCO SEGUROS sob o número inicial 

4551, fornecido à autora, que se tornou inadimplente no valor de R$122,76 

(cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos). A autora impugnou 

a contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, diante da hipossuficiência 

econômico-financeira demonstrada pela autora, nos termos da Lei 

1050/60. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida 

do nome da autora, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR No que concerne ao 

documento original de negativação, tem-se que a certidão juntada aos 

autos está repleta de validade para fins de comprovar a negativação. Com 

emissão on line, a certidão consta o endereço eletrônico pelo qual foi 

extraída, com adição do fato de que se trata de empresa vinculada ao 

sistema Boa Vista Serviços – empresa reconhecidamente interligada aos 

órgãos de proteção ao crédito. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar 

que o cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor 

indevido em nome da autora diante da alegada ausência de contratação 

em qualquer produto disponibilizado pelo réu. Pela análise do acervo 

documental acostado aos autos, tem-se de um lado a autora que alega 

não possuir qualquer relação jurídica com o réu e desconhece a dívida 

que gerou negativação em seu nome. De outra banda, o réu que arguiu 

ser a autora titular de um cartão de crédito disponibilizado pelo banco e, 

diante do inadimplemento de faturas, houve a cobrança com a 

consequente negativação. Em que pese a defesa do banco réu em indicar 

algumas faturas do cartão que menciona ter sido contratado, não houve 

prova de contrato assinado ou até mesmo uma contratação verbal em 

ligação da autora com o banco. Tampouco presente prova do débito, posto 

que as faturas sequer foram comprovadamente recepcionadas pela 
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consumidora. Neste compasso, o réu que atua como fornecedor de 

produtos torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 

da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Indiscutivelmente o banco réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços 

efetivamente demonstrado no caso em tela, sendo as faturas 

colacionadas insuficientes a demonstrar eventual contratação. Diante do 

extrato anexado pela autora, foram duas inclusões realizadas pelo banco 

réu que totalizaram R$544,70. As negativações ocorreram indevidamente 

e sem respaldo em negócio jurídico celebrado pela autora, sendo que 

nesta mesma linha de raciocínio, o banco não demonstrou a potencial 

licitude pela negativação decorrente de um eventual produto inadimplente 

da autora. Neste sentido, merece ser excluído seu nome junto ao 

SERASA/SCPC com a declaração de nulidade da suposta dívida. DANOS 

MORAIS Referente ao abalo moral provocado à Autora devido uma 

conduta falha do banco réu, prospera seu pedido, eis que não realizou 

contratação de nenhum serviços junto ao banco. Claramente que toda 

esta situação causou um constrangimento e um sofrimento psicológico à 

Autora, vendo-se numa situação de angústia e vexatória perante a 

sociedade. A falha na prestação de serviços pelo réu é latente, sendo 

certo que a autora comprovou a conduta da ré, o dano e o nexo de 

causalidade. Ao passo que o réu, em nada comprovou nos termos da sua 

defesa. Em contrapartida, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ, 

tendo em vista que as negativações realizadas pelo banco réu foram 

anteriores, ou seja, nas datas de 12/07/2015 e 27/07/2015, à negativação 

de outra empresa (Banco Losango na data de 08/09/2015). Observa-se, 

ainda, que em vista da responsabilidade do banco réu ser objetiva, com 

culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Neste ponto, está devidamente cumprida a 

demonstração de todos estes requisitos. A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No mais, conforme resulta da 

doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde 

a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Assim 

sendo, referente aos danos morais, merece ser indenizada a autora, à luz 

do artigo 14 do CDC. Nessa toada, considerando a condição econômica 

das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido para o 

efeito de condenar o réu: a) à exclusão do nome da autora junto aos 

órgãos de proteção ao crédito dos valores indicados no extrato, com 

declaração de inexigibilidade dos títulos; b) à indenização pelos danos 

morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).; sendo corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos 

termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 24 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000237-74.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JAKSON ANTUNES CABRAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JAKSON ANTUNES CABRAL, 

em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular nos presentes 

autos movidos por IRACEMA DOMINICI ROSSATO contra a presente 

embargante e TAKEI - INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA, em ação pelo rito da 

Lei 9099/95. O embargante alega a presença de contradição entre o 

dispositivo da r. sentença proferida em juízo singular com o pedido 

realizado na exordial. Fundamenta que o autor pleiteia a sustação de 

débitos indevidamente realizados em sua conta corrente quanto a um 

empréstimo consignado, juntamente com a devolução dos valores 

debitados; sendo que em sentença constou a exclusão da negativação do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Neste mesmo 

sentido, aduz que não houve negativação por parte do réu/embargante. 

Diante dos fundamentos constantes na inicial e sentença, pelo equívoco 

perpetrado na r. decisão singular, mister a retificação do dispositivo da 

sentença a fim de fazer constar: “Ainda, DECRETO que o banco réu se 

abstenha de efetuar débitos indevidamente na conta do autor, com o 

ressarcimento dos débitos descontados, em conta corrente junto ao 

Banco Bradesco S/A, totalizando o valor de R$2.144,70, referente a 05 

(cinco) parcelas de R$428,94 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa 

e quatro centavos).”. No mais, mantenha-se os termos da decisão. Frente 

ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins de acolher e 

conhecer dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, visando, retificar 

o dispositivo da r. sentença nos termos acima; remetendo-se os autos à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo 

Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser 
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intimadas as partes, via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D`Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DO PRADO PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000135-52.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDNILSON DO PRADO PENHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C DANOS MORAIS em que EDNILSON DO 

PRADO PENHA propôs em desfavor de BANCO BRADESCO SA, sob a 

alegação de que celebrou contrato odontológico da ODONTOPREV-SP 

junto ao banco Requerido para fins de tratamento junto a um especialista, 

na data de 24/07/2013, com pagamento em parcelas de R$143,60 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta centavos), tendo sido a primeira no valor 

de R$123,60 (cento e vinte e três reais e sessenta centavos). Aduziu que 

todas as solicitações do autor para atendimento odontológico, o banco réu 

informou que ainda não possuía profissional habilitado na cidade de seu 

domicilio, necessitando descolar-se até a cidade de Cáceres/MT para 

atendimento. Sendo assim, não logrou êxito, eis que no momento da 

contratação não foi informado sobre esta demanda. Em sequência, o autor 

alega que solicitou o cancelamento, tornando o plano inativo desde 

31/03/2014, sendo que o banco réu prometeu a devolução do valor pago 

no importe de R$985,20 (novecentos e oitenta e cinco reais e vinte 

centavos). Indica que não recebeu o ressarcimento do valor pago e 

pleiteia a devolução do valor pago, bem como indenização por danos 

morais. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera. A Requerida 

apresentou contestação e, em preliminar, aduziu pela ilegitimidade de 

parte, uma vez que o contrato foi celebrado junto à empresa 

Odontoprev-SP. Meritalmente, refutou as alegações do requerente 

indicando pela ausência de dano. Impugnação pela autora, rechaçando a 

tese da requerida, reiterando os termos da inicial. Os autos vieram 

conclusos. Eis o breve relatório, em que pese dispensável, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à falha na prestação do serviço por descumprimento por 

parte do banco réu, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, aplicando-se o artigo 355 do CPC. Concernente à 

justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da demonstração, inclusive 

por extratos bancários, da hipossuficiência financeira do autor, nos 

termos da Lei 1060/50. Da PRELIMINAR Em que pese as alegações do réu, 

pondera-se que há legitimidade passiva da presente instituição, eis que o 

cartão emitido pelo “Bradesco Dental”, constando o plano “Bradesco 

Dental-Ideal I A” refere-se ao plano contratado, tendo como referência nos 

débitos automáticos constantes dos extratos apresentados, no valor de 

R$143,60, o número do beneficiário contido neste cartão, qual 

seja:270103660. Portanto, o banco réu está na cadeia de fornecedores 

reconhecida pelo CDC, no seu artigo 3º., tendo sido exatamente a parte 

contratada pelo autor. Afasta-se a preliminar aventada. MÉRITO DANOS 

MATERIAIS No caso em tela, o Requerente comprovou que aderiu ao 

contrato de plano odontológico com pagamento mensal e, diante de 

impossibilidade no atendimento na cidade em que reside, por ausência de 

ciência prévia ao contratante, optou por cancelar o produto e lhe foi 

prometido o reembolso do que gastou, sem o devido recebimento. Para 

tanto, informou diversos números de protocolos dos atendimentos 

realizados. Em contrapartida, o banco requerido não comprovou sua 

alegação quanto à ilegitimidade, posto que consta do próprio cartão de 

beneficiário do autor o plano odontológico mantido pelo banco réu. Somado 

a isto, tem-se que, genericamente indica pela inexistência de qualquer 

dano, mas sem qualquer respaldo legal ou probatório. Diante da inversão 

do ônus da prova que se reconhece na presente relação e em razão da 

hipossuficiência do consumidor, bem como da maior facilidade do 

requerido em produzir prova contrária; não cumpriu fazê-lo. Meras 

alegações, juntamente com documentos confeccionados unilateralmente, 

são ineficazes para comprovar tanto a inexistência contratual quanto a 

legalidade na conduta do banco requerido ao negar atendimento na cidade 

de domicílio do autor. Certamente que com a contratação do autor em 

plano dentário, haveria necessidade de atendimento em sua própria cidade 

ou, como fornecedor de produtos que é, deveria ter cientificado o 

consumidor no ato da aquisição. Por sua vez, o Requerente trouxe aos 

autos documentos e fatos que comprovam suas alegações, tais como 

cartão de beneficiário e extratos bancários em que constam os débitos 

realizados, tudo corroborando com a exordial. De outra banda, diante dos 

números de protocolos dos atendimentos realizados ao autor, 

demonstrados na petição inicial, poderia o banco réu ter anexado à defesa 

visando comprovar a ausência de culpa quanto ao dano que causou. Isto 

não o fêz. Observa-se na demanda que efetivamente houve falha na 

prestação de serviços por parte do banco requerido. Assiste razão ao 

Requerente no seu pleito pelo valor atualizado pago pelo produto. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da Requerida é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Saliente-se que isto, o requerente solidificou nos autos. DANO MORAL Por 

sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são 

evidentes os transtornos causados pela falha na prestação do serviços 

por parte do banco requerido. Frise-se que o requerente contratou um 

serviço de atendimento odontológico que, quando necessitou, não 

conseguiu atendimento por culpa exclusiva do banco réu. A 

responsabilidade do Requerido restou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas, somado ao fato da sua desídia na solução do problema que o 

próprio requerido gerou, uma vez que apresentou como solução ao autor 

deslocar-se à cidade próxima para fins de atendimento. Conforme resulta 

da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar o requerido: a) ao ressarcimento pelo valor 

pago do autor ao réu referente ao plano odontológico e nos termos 

apresentados na inicial, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

data de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir 

da data dos vencimentos; b) a título de danos morais, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso; julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 
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D´Oeste, 22 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que as partes pugnaram pela 

instrução processual, e diante da necessidade de elucidar o conflito, bem 

como a legitimidade da demandada, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min, sendo que as 

testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes que as tenham 

arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei Federal n.º 

9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas DEVERÁ ser 

apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data designada para 

realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 9.9099/95). 

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-73.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

JOSE RIBEIRO DELMENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Tendo em vista o teor da certidão de id nº 13483518, 

DETERMINO a intimação da autora para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como satisfação da 

obrigação. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-47.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CALASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

15532232, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-15.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que findado o prazo da suspensão do 

presente feito, DETERMINO seu regular processamento, razão porque, 

tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso 

contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010212-06.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que findado o prazo da suspensão do 

presente feito, DETERMINO seu regular processamento, razão porque, 

tendo em vista que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12734261, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-76.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que findado o prazo da suspensão do 

presente feito, DETERMINO seu regular processamento, razão porque, 

tendo em vista que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12866406, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENIMARA LOURENA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 
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arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ARAUJO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo 

recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, 

dispensando-o do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LEMES MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001041-42.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA LEMES 

MAMEDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre assinalar que a lide 

posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, 

sem a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000141-93.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ALTEIR DA SILVA CUSTODIO 

EXECUTADO: MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Visto em 

Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 16489362, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001245-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RAIMUNDO CARLOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre assinalar que a lide 

posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência, reconhecendo a incompetência deste juízo para 

apreciação do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem 

a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. 
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(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA BAIOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA VIEIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 
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necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou 

aos autos todos os documentos necessários para o prosseguimento do 

feito. Assim, considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id nº 16266434), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-30.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010191-30.2015.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNO PEREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) Vistos em 

correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por BRUNO 

PEREIRA CAMPOS em que alega contradição constante na sentença de id 

nº 9589141 ao argumento de que o processo não poderia ter sido extinto 

em razão de ainda pender de cumprimento a obrigação de pagar, tendo 

sido cumprida apenas a obrigação de fazer. Contra-razões apresentadas 

pelo embargado. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora contraditória, tal não se trata do vício delineado, uma vez 

que esta Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas 

acostadas nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, 

afastando os pedidos que entendeu serem medidas desnecessárias. In 

casu, verifico que a parte autora fora devidamente intimada para 

manifestar acerca dos comprovantes juntados pela requerida, com a 

advertência de presunção de quitação em caso de silencio, contudo, 

quedou silente, o que ensejou a presunção de total adimplemento das 

obrigações objetos da presente. Dessa forma, não há que se falar em 

contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC. A 

questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o 

que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. Nesse 
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sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença debatida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010562-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 16659668, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-35.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando o teor da petição de id nº 

13596287 e documentos que a instruem os quais afirmam estar a 

executada em recuperação judicial, tem-se que cabe ao exequente 

empreender diligência no sentido de habilitar seu crédito junto ao juízo 

universal da recuperação judicial, a fim de que este seja devidamente 

adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, aplica-se a regra 

do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO 

FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

O crédito constituído em favor do exequente por meio de título judicial não 

pode, no caso concreto, ser executado perante o Juizado Especial Cível, o 

qual é incompetente para fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada 

em processo de recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação 

de seu crédito perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data 

anterior ao ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 

do FONAJE que dispõe que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004213625, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010142-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 16659672, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 
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últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 16604434, nos termos do 

art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não 

fora encontrada no endereço constante nos autos. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-88.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 16659671, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE RODRIGUES QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 16677909, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Março de 2019 às 14h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PASSOS DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 16660144, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 
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Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010165-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 166659198, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

GABRIEL ALVES MARTINS (REQUERIDO)

CAMILA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010066-91.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO PAULO GONCALVES 

REQUERIDO: CAMILA RODRIGUES, EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO, 

GABRIEL ALVES MARTINS Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por JOAO PAULO GONCALVES em face da r. 

sentença que condenou os réus EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO e 

CAMILA RODRIGUES em ação pelo rito da Lei 9099/95. O embargante 

alega a presença de contradição entre o nome da ré contido em sentença 

com o real nome, eis que seu prenome é CAMILA RODRIGUES e não 

Claudia como constou na decisão. Somado à isto, alega que se faz 

necessária a aplicação da revelia ao réu GABRIEL ALVES MARTINS diante 

de ausência da contestação, sendo certo que compareceu em audiência 

de conciliação. Claro que está o equívoco de nomenclaturas descrito na 

minuta de sentença que de forma equivocada constou em diversos 

momentos o nome Claudia. Portanto, mister a retificação para fazer 

constar CAMILA RODRIGUES. No que tange à responsabilidade do réu 

GABRIEL, não há qualquer fundamento a ser aclarado nesta decisão. 

Diante da ausência de comprovações quanto à propriedade do réu 

Gabriel, sua responsabilidade fora excluída e não se reconheceu qualquer 

condenação pelos danos causados ao autor. Conforme consta em 

sentença, “Tangentemente ao réu Gabriel, não houve qualquer 

comprovação de ser proprietário do imóvel.”, eis que toda a prova 

produzida nos autos não apontou pela propriedade, tampouco 

responsabilidade quanto aos animais que trafegavam pela rodovia. 

Portanto, afastada a tese de revelia e, por consequência, de 

irresponsabilidade no caso em tela. Frente ao exposto, apresento a minuta 

de sentença para fins de acolher e conhecer dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO exclusivamente quanto à retificação de nome da ré 

CAMILA, para fazer constar “CAMILA RODRIGUES” onde conste “Claudia”, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 23 de 

novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. 

Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO PROCEDENTES EM 

PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no 

artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da 

Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000114-76.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JULIANA CRISTINA DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter a autora entabulado 

contrato para obtenção de crédito junto ao Banco Semear o qual cedeu os 

direitos de cobrança dos créditos à requerida. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento de concessão de 

crédito.” Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo 

necessária a realização da prova pericial a fim de se verificar se a 

assinatura constante no instrumento de confissão de dívida pertence ao 

autor. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 
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EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUREA TEREZINHA SILVA DA CRUZ OAB - AC2532 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0368080003505520, no valor de R$ 

67,26 (sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), o que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Tutela 

antecipada deferida. Citado o requerido compareceu em sede de audiência 

de conciliação, apresentando contestação, aduzindo preliminares. Instada, 

a autora apresentou impugnação à contestação, requerendo a 

procedência do feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo 

está apto a julgamento, não havendo a necessidade de realização de 

provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou 

sobre a questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam 

o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, pelo contrato 

sob nº 0368080003505520, no valor de R$ 67,26 (sessenta e sete reais e 

vinte e seis centavos), consoante extrato juntado em id nº 11430871, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora 

totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações, onde constam dados da autora, bem como histórico, em tese, 

de serviços utilizados pela requerente. Todavia, como é sabido, tais telas 

são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 

11430871). Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 
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prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico do 

contrato sob nº 0209955886, no valor de R$ 120,79 (cento e vinte reais e 

setenta e nove centavos), e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALENCAR DE SARTIU (REQUERIDO)

JORGE JOSÉ DE LIMA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência no horário aprazado, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 16513853. É 

cediço que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, fora 

estabelecido em seu texto o prazo de tolerância mínima limite de espera 

para iniciar o ato da audiência, conforme preconiza o art. 362, III. Vejamos: 

“Art. 362. A audiência poderá ser adiada: III - por atraso injustificado de 

seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.” 

Com o olhar volvido ao termo de audiência inserido no id nº 16513853, 

verifica-se que o autor se fez presente após o limite máximo disposto no 

art. 362, III, do CPC. A presença da parte nas audiências é obrigatória, 

devendo as partes apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: 

“Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar 

para apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 
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cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OTILIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0239882200, no valor de R$ 166,34 

(cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), o que resultou 

na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Tutela 

antecipada. Citado o requerido compareceu em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação, aduzindo preliminares. Instada, a 

autora apresentou impugnação à contestação, requerendo a procedência 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No que 

tange à preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, não 

merece próspero, eis que presentes os requisitos legais, como 

sobejamente apreciado em sede de liminar. No mérito, ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, pelo contrato 

sob nº 0239882200, no valor de R$ 166,34 (cento e sessenta e seis reais 

e trinta e quatro centavos), consoante extrato juntado em id nº 14283863, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora 

totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações, onde constariam relatórios de ligações, em tese, efetuadas 

pela autora para diversos números de telefone, ligações estas 

compreendidas entre 01/02/2015 a 01/08/2015. Todavia, como é sabido, 

tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 

14260254). Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 
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prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Do 

pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Assim, no que toca ao pedido contraposto julgo-o 

improcedente. Não obstante, a demandada requereu ainda em sede de 

contestação a condenação da autora em litigância de má-fé, conforme 

estabelece o artigo 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) 

afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a violação 

de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. Do mesmo modo, 

coleciono excertos arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acerca do instituto da litigância de má-fé referente a alteração da verdade 

dos fatos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração não se prestam para provocar 

o reexame de matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na 

via dos embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se 

de modo claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 

3. Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Entretanto, restou convalidado nos autos que a 

cobrança do débito e negativação do nome da requerente foram 

indevidas, ou seja, não foram alterados a verdade dos fatos, tampouco 

deduzido pretensão diversa de fato incontroverso, muito pelo contrário, 

restou demonstrada a conduta ilícita da requerida. Dessa foram, INDEFIRO 
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o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Pelo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico do contrato sob nº 0239882200, no valor 

de R$ 166,34 (cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 2141968935, no valor de R$ 82,61 

(oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), o que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação, aduzindo preliminares. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação, requerendo a procedência do 

feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No que tange à 

preliminar de não inversão do ônus da prova, incabível, eis que presentes 

os requisitos legais, consoante sobejamente apreciado em sede de liminar. 

Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, 

pelo contrato sob nº 2141968935, no valor de R$ 82,61 (oitenta e dois 

reais e sessenta e um centavos), consoante extrato juntado em id nº 

14260254, mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo 

relação jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga 

fora totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a existência do 

débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar 

as alegações, onde constariam relatórios de ligações, em tese, efetuadas 

pela autora para diversos números de telefone, ligações estas 

compreendidas entre 01/02/2014 a 01/08/2014. Todavia, como é sabido, 

tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 

14260254). Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 
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se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Do 

pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Assim, no que toca ao pedido contraposto julgo-o 

improcedente. Não obstante, a demandada requereu ainda em sede de 

contestação a condenação da autora em litigância de má-fé, conforme 

estabelece o artigo 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) 

afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a violação 

de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. Do mesmo modo, 

coleciono excertos arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acerca do instituto da litigância de má-fé referente a alteração da verdade 

dos fatos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração não se prestam para provocar 

o reexame de matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na 

via dos embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se 

de modo claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 

3. Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 
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241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Entretanto, restou convalidado nos autos que a 

cobrança do débito e negativação do nome da requerente foram 

indevidas, ou seja, não foram alterados a verdade dos fatos, tampouco 

deduzido pretensão diversa de fato incontroverso, muito pelo contrário, 

restou demonstrada a conduta ilícita da requerida. Dessa foram, INDEFIRO 

o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Pelo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico do contrato sob nº 2141968935, no valor 

de R$ 82,61 (oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBL S.A (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO RACHED JORGE OAB - SP208520 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001083-91.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, IBBL S.A Vistos em Correição. 

Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-42.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALMEIDA CAIRES JUNIOR (REQUERENTE)

SANDRA BIANCHINI DE SOUZA DELFORNO (REQUERENTE)

CRISTIANE OTILIA COLOSSI BERNHARDT (REQUERENTE)

RENANN DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ROBLEDO DE ASSIS BALDANZA (REQUERIDO)

DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DAS FACULDADES 

INTEGRADAS SIMONSEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA MACHADO DA SILVA OAB - RJ49558 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010563-42.2016.8.11.0011. REQUERENTE: SANDRA BIANCHINI DE 

SOUZA DELFORNO, IVAN ALMEIDA CAIRES JUNIOR, RENANN DA SILVA 

FREITAS, FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO, CRISTIANE 

OTILIA COLOSSI BERNHARDT REQUERIDO: DIRETORIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES DAS FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN, ROBLEDO DE 

ASSIS BALDANZA, BRUNO FERREIRA DOS SANTOS Vistos em Correição. 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO FIGUEIREDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000085-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ACACIO FIGUEIREDO DE 

MELO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). 1.DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Aduz a 

demandada que o requerente não deveria ser consagrado com os 

benefícios da justiça gratuita, impugnando a sua concessão nos termos do 

art. 4º e demais da lei 1.060/50, bem como dos arts. 98 e 99 do NCPC. 

Primeiramente, há que se registrar que com o advento do Novo Código de 

Processo Civil, é previsível a oposição da impugnação da justiça gratuita 

em sede de contestação, não sendo mais necessário distribuição em 

autos apartados, devendo a mesma ser analisada nos próprios autos, 

consoante prevê o art. 100, do NCPC, in verbis: “Art. 100. Deferido o 
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pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

REALIZADA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO APELO. BENEFÍCIO DEFERIDO À 

RÉ NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA 

REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973, QUE PREVÊ QUE A IMPUGNAÇÃO DEVE SER FEITA EM AUTOS 

APARTADOS, OU DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA 

IRRESIGNAÇÃO PODE SER FEITA NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE 

DE ANÁLISE SOB O ENFOQUE DO DIREITO INTERTEMPORAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

IRRETROATIVIDADE E DA IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. NORMAS 

DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, E DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA AO 

ATO CONSUMADO, JÁ ADQUIRIDO OU JÁ JULGADO EM DEFINITIVO. 

PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, QUE ADOTOU A TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS 

PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/73 E DA LEI N. 1.060/50. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA 

LEI ANTIGA NA ANÁLISE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, 

DO CPC. IMPUGNAÇÃO FEITA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO NO PONTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 14 do 

Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador 

foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que 

cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a 

aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término 

do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e 

fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles cujos 

efeitos estão pendentes, devem ser respeitados, ainda que a lei nova 

preveja situação diferente. PEDIDO DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA 

HOSPITAL CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). CONTRATO 

FIRMADO ENTRE O HOSPITAL E A CONCESSIONÁRIA. REQUSITOS DO 

ART. 77 DO CPC/73 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE 

ENTRE O HOSPITAL, A UNIÃO E O ESTADO. TESE RECHAÇADA. Ausente 

uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 77 do CPC/73, não há que 

se falar em chamamento ao processo. MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA RÉ EM VALOR INFERIOR 

AO PLEITEADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, EM 

RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA 

INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO. De acordo 

com o princípio do pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos 

da forma como foram pactuados. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO 

E DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. MORA CONSTITUÍDA 

DESDE A DATA EM QUE HÁ O EFETIVO PREJUÍZO DO CREDOR. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 394 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. O termo inicial 

para a incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de dívida 

vencidas, é a data do vencimento de cada fatura, marco a partir do qual 

há o efetivo prejuízo do credor. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA QUE 

ALCANÇOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA 

EXCLUSIVA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 5% SOBRE O VALOR 

DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO CONFORME O 

ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC/73. CONDENAÇÃO EM VALOR 

DETERMINADO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em 

regra, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC, levando em conta grau de zelo 

do respectivo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA, EM PARTE, CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 

2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público, )” Pois bem. Em que pese 

o pugnado pelo requerido, o mesmo não trouxe aos autos qualquer 

elemento comprobatório, limitando-se a fazer alegações sobre eventuais 

condições financeira da requerente que serão tão somente analisadas em 

caso de eventual interposição de recurso, tendo em vista que o 

procedimento adotado pela Lei 9.099/95 não detém custas, não se 

desincumbindo do seu ônus. A propósito, considere-se o seguinte julgado 

do extinto Tribunal de Alçada do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROVA. ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE TER O IMPUGNADO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O 

ÔNUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50. SENTENÇA 

CASSADA. RECURSO PROVIDO. "Para a concessão do benefício da 

justiça gratuita não se deve analisar se o interessado possui bens de 

certo valor. Deve-se sim partir da premissa de que o pressuposto legal do 

direito ao benefício é a sua situação econômica, que não lhe permite pagar 

as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família".(TAPR - Ap.Cív 0211286-1 - Curitiba – Juiz 

Maria José Teixeira - 6a Câm. Cív. j. 25/03/2003 - Ac.: 167650 – p. 

25/04/2003. Em JUIS – Jurisprudência Informatizada Saraiva, São Paulo, 

Saraiva, nº 35, 2004).” Pelo exposto, porque a lei determina que o 

benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido mediante a 

simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (Lei nº 

1.060/50, art. 4º), à míngua de quaisquer outras evidências de que 

indiquem que tal afirmação não é verdadeira, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente impugnação, deixando, contudo, para analisar o benefício no 

momento oportuno. Assim, não merece próspero. No mérito, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

ter se utilizado dos serviços da requerida para envio de celular a sua filha, 

informado a requerida da não entrega da encomenda e possibilidade de 

extravio, bem como as diversas tentativas que encontrar o produto 

encaminhado e/ou receber o valor do mesmo e do frete. Em contrapartida, 

a requerida sustenta ausência do dever de indenizar pelos danos 

materiais, aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica para o caso de 

eventual condenação ao reembolso por falhas na prestação de serviços e 

mero inadimplemento contratual que não gera dano moral. Com efeito, além 

de ser fato incontroverso o extravio da bagagem, a parte reclamada não 

apresentou qualquer fato que excluísse a sua responsabilidade (§ 3º do 

artigo 14 do CDC). Em suma, o defeito na prestação do serviço é certo e a 

única controvérsia gira em torno dos danos morais e materiais. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 
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que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Do Dano material Acerca dos danos 

patrimoniais, o doutrinador Flávio Tartuce leciona que: “Os danos 

patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o 

patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do 

CC/02 não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando 

tais danos de prova efetiva, em regra.” Para que o dano material seja 

constituído é necessário que o alegado esteja acompanhado de provas, 

ou seja, não bastam apenas as informações de um direito lesado, é 

obrigatório a comprovação de que realmente aquele bem jurídico fora 

infringido. No caso dos autos, o autor demonstrou o dano emergente, ou 

seja, o que efetivamente fora perdido, assim, nítida e necessária acolher o 

pedido de reparação dos referidos danos em detrimento do autor, tendo 

em vista que o mesmo tivera um prejuízo resultante de R$ 461,00 

(quatrocentos e sessenta e um reais) referente ao valor efetivamente 

pago pelo celular extraviado e R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta 

centavos) referente ao valor do chip. Pelo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que 

também condeno a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos 

danos materiais causados ao autor, no valor de R$ 475,40 (quatrocentos 

e setenta e cinco reais e quarenta centavos), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça 

(a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do 

evento danoso.). DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA VIEIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo Número: 1000945-27.2018.8.11.0011
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Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, embora nunca tenha tido 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 151,26 (cento e cinquenta e um reais e 

vinte e seis centavos), registrado pelo contrato nº 0297619896, de modo 

que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. Citada a reclamada comparecera em sede 

de audiência de conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De pronto, em que 

pese à alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada de 

negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. Em 

seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. No que tange à preliminar de não inversão do ônus 

da prova, não merece próspero, eis que presentes os requisitos legais. 

Assim, impróspera a tese da requerida. No mérito, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial, pelo contrato sob nº 0297619896, no 

valor de R$ 151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), 

consoante extrato juntado em id nº 14170484, mesmo inexistindo qualquer 

relação jurídica com a demandada, ficando evidente que a negativação em 

voga fora totalmente descabida e ilegal. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a colacionar aos autos telas de sistema. 

Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez 

que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 14170484). Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o 

conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef 

Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 
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descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não obstante, a demandada requereu ainda em 

sede de contestação a condenação da autora em litigância de má-fé, 

conforme estabelece o artigo 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a 

violação de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A 

configuração da litigância de má-fé decorre de infração praticada 

sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser ignorados na 

função social do devido processo legal. Não seria um processo justo 

aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação processual a 

fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das faculdades 

processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 

80 correspondem a quebras do princípio da boa-fé no domínio do 

processo”. Do mesmo modo, coleciono excertos arestos do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça acerca do instituto da litigância de má-fé 

referente a alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Entretanto, restou convalidado nos autos que a 

cobrança do débito e negativação do nome da requerente foram 
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indevidas, ou seja, não foram alterados a verdade dos fatos, tampouco 

deduzido pretensão diversa de fato incontroverso, muito pelo contrário, 

restou demonstrada a conduta ilícita da requerida. Dessa foram, INDEFIRO 

o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Pelo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0297619896, no valor de R$ 151,26 

(cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-97.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA PEREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010021-97.2011.8.11.0011. REQUERENTE: ROSANIA PEREIRA COELHO 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. A exceção de pré-executividade consagrou-se na 

doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no 

processo de execução, mas, com abrangência temática restrita. Assim, 

embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver 

diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício 

aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, 

sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora 

dos bens da parte executada. Em análise dos argumentos tecidos pelo 

executado, tenho que não merecem acolhida. Explico. As teses alegadas 

pela parte executada não são matérias de ordem pública, o que impede o 

conhecimento da presente objeção. As matérias de ordem pública são 

aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz (pressupostos 

processuais e condições da ação) e ainda aquelas que não requerem 

mais dilação probatória. Compartilhando do entendimento acima exposto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO 

CABIMENTO - MATÉRIA QUE NÃO SE TRATA DE ORDEM PÚBLICA - 

PRECLUSÃO - SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO PROVIMENTO. A exceção de 

pré-executividade pode ser interposta a qualquer momento, já que versa 

sobre matéria de ordem pública. Não sendo o caso de matéria de ordem 

pública, a exceção de pré-executividade não é meio hábil para discutir 

matéria transitada em julgada, havendo, no caso, preclusão temporal.

(TJMG, AI 10024028610285006, 13ª CÂMARA CÍVEL, Relator Newton 

Teixeira Carvalho, 16 de Janeiro de 2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO CABIMENTO. A exceção de 

pré-executividade é a oposição de exceções ou preliminares 

concernentes à falta de eficácia executiva do título executivo extrajudicial 

ou da sentença. Hipótese em que a parte se propõe a tratar da suficiência 

dos bens nomeados a penhora através de tal instrumento, o que não se 

admite. (Agravo de Instrumento 1.0647.12.000578-8/001. Relator: Des.(a) 

Tiago Pinto. Data do Julgamento: 29/05/2014). AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE 

DE EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. I - A exceção de 

pré-executividade revela-se incabível nas hipóteses em que exsurge a 

necessidade de exame aprofundado das provas. II - Nos termos do art. 

16, § 3º, da Lei 6.830/80, toda matéria de defesa, a ser examinada sob o 

crivo do contraditório, tem que ser deduzida em sede de embargos à 

execução. (AgRg no RESP 536505/RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2003/0086959-2, Rel. Min. Francisco Falcão, 1º 

Turma, DJ 17.05.2004). (...) A pretensão de analisar provas e 

documentos, deve ser feita por meio da via processual adequada e não da 

exceção de pré-executividade, que só pode ser acolhida em caso de 

nulidade explícita (20060020030126AGI, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 

5.ªTurma Cível, TJDFT, julgado em 24.5.2006, DJ 22.6.2006, p. 68). Assim, 

tem-se que o executado não cuidou de apresentar quaisquer matérias de 

ordem pública, limitando-se a alegar que já foi realizado o pagamento do 

valor devido e que o cálculo da exequente apresenta excesso. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta 

pelo executado. INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010484-63.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MARLI ANDROMEDE 

FERREIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a negativação de seu nome, consoante se observa dos documentos 
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acostados na inicial. Em contrapartida, a requerida sustenta a existência 

do débito, ausência de comprovação da contratação dos valores 

mencionados e exercício regular de direito, contudo, não acostou 

quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a 

inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter 

exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de 

telas do sistema da requerida se trata de prova unilateral que não tem o 

condão de retirar o ônus da requerida, pois incumbia à mesma a 

comprovação de que a multa cobrada era devida, devendo anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança de valores 

acima do alegado pelo autor se mostra indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança. Igualmente 

tem-se que a requerida nada manifestar acerca do protocolo informado 

pela autora como sendo o de contratação do serviço pelo valor discutido. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Incabível a repetição de indébito 

eis que não fora comprovado o pagamento do débito impugnado. Quanto 

ao dano moral, a presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito ora impugnado. Assim, apesar da tentativa 

da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 
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requerida OI S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à autora MARLI ANDROMEDE FERREIRA, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 64/2018/DF/NM     A Excelentíssima Senhora Doutora 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Direito e Diretora do Fórum da 

Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,     RESOLVE:Art 1.º EXONERAR do cargo em comissão 

de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Terceira Vara 

de Nova Mutum, a Senhora JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO, 

matrícula 29.266, RG 3.013.801-9-SESP-MT, CPF 934.521.792-49, a partir 

de 26/11/2018.Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

conhecimento e providências cabíveis.     Nova Mutum, 26 de novembro de 

2018.   LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTItable

 PORTARIA N.° 64/2018/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º EXONERAR do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Terceira Vara de Nova Mutum, a Senhora 

JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO, matrícula 29.266, RG 

3.013.801-9-SESP-MT, CPF 934.521.792-49, a partir de 26/11/2018.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 26 de novembro de 2018.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

PORTARIA N. 68/2018/DF/NMA Doutor a LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum , 

Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas 

atribuições legais,     RESOLVE:NOMEAR MARIANA GONÇALVES DE 

FREITAS, portador a do RG 5943122 /SSP-GO e CPF n. 048.828.561-58 , 

para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Terceira Vara da Comarca de Nova Mu tum, 

a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Nova Mutum-MT, 26 de novembro de 

2018.LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTItable

 PORTARIA N. 68/2018/DF/NM

A Doutor a LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum , Estado de Mato Grosso, e 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR MARIANA GONÇALVES DE FREITAS, portador a do RG 5943122 

/SSP-GO e CPF n. 048.828.561-58 , para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Terceira Vara 

da Comarca de Nova Mu tum, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Mutum-MT, 26 de novembro de 2018.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116043 Nr: 1853-70.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1853-70.2018.811.0086 - Código n. 116043.

Vistos, etc.

Considerando a informação do Ofício n. 820/2018 da Primeira Vara desta 

Comarca (fl. 35), que a guia da diligência nº 93090 não foi utilizada 

naquele processo, DEFIRO o pedido de restituição nos termos postulados 

pela Requerente.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002689-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002689-26.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: K. C.G. G. 

POLO PASSIVO: Nome: A. L. FINALIDADE: Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, contudo, sem publicação do 

conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGG/MT de 2016, com redação “in 

verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, as intimações pelo 

Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além 

da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) 

advogado(s)”. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001556-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NERI TOBALDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO SABO (TESTEMUNHA)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a 

solenidade marcada nos autos para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

16h30min (horário oficial de Mato Grosso), mantendo-se as demais 

determinações. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002314-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DANIEL OAB - 747.553.749-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - 005.559.871-40 (PROCURADOR)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - 181.905.291-53 (PROCURADOR)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS0003556A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a 

solenidade marcada nos autos para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

15h30min (horário oficial de Mato Grosso), mantendo-se as demais 

determinações. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002322-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE OAB - SP131118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a 

solenidade marcada nos autos para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

16h00min (horário oficial de Mato Grosso), mantendo-se as demais 

determinações. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001975-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MOGNON (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001975-66.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 14834673 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 14834673 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Às providências. Nova Mutum - MT, 26 de novembro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001711-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001711-49.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 119.315,02 (cento e dezenove 

mil, trezentos e quinze reais e dois centavos). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do arigo 827, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 22 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000748-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 577 de 819



AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORET ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000748-41.2018.8.11.0086 Vistos. Em virtude 

da suspeição desta magistrada declarada anteriormente, remeta-se ao 

Substituto Legal. Às providências. Nova Mutum, 26 de novembro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVANO MARIA DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

INDIANARA REGINA CAPELARI DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001821-48.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MUTUM 

AGRO PECUÁRIA S/A em face de INDIANARA REGINA CAPELARI DO 

SACRAMENTO e DILVANO MARIA DO SACRAMENTO, ambos qualificados 

nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID 14597290, 

14597337, 14597607, 14597639, 14597730, 14597794, 14597845, 

14597908, 14597963, 14598028 e 14598121. Pois bem. Compulsando os 

autos nota-se que a presente inicial está de acordo com o que 

determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual a 

RECEBO a inicial. Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuarem o pagamento da quantia de R$ 255.956,53 (duzentos e 

cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

três centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum-MT, 23 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA PORTELA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002515-17.2018.8.11.0086 Vistos. 

Declaro-me suspeita para julgamento desta ação para concessão de 

benefício previdenciário referente à pensão por morte de segurado por 

motivo de foro íntimo, eis que a parte requerente na demanda, Srta. 

Giovanna Portela Brito é estagiária de meu gabinete, sob a matrícula n°. 

37634 e atua em contato direto com esta Magistrada. Consigno que a 

referida suspeição está de acordo com o artigo 145 do Código de 

Processo Civil, que, apesar de não prever um rol taxativo de 

possibilidades, tal situação me traz desconforto para seguir no julgamento 

da causa. Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça. Remetam-se os 

autos ao meu substituto legal, comunicando-o da declaração de 

suspeição. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001827-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO JOAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001827-55.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 14602801 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

documento registrado sob o ID 14602801 com orientação da página 

correta, a fim de viabilizar sua leitura e possibilitar a análise do feito, com 

fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 23 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002104-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA CERVINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________
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___________ Processo nº 1002104-71.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002131-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS OBERTI DE OLIVEIRA PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002131-54.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001829-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO CERVIERI (REQUERIDO)

DILCEU TREIB (REQUERIDO)

EDNA FERREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001829-25.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de Notificação Judicial formulado por MUTUM AGROPECUÁRIA 

S/A em face LUIZ GUSTAVO CERVIERI, DILCEU TREIB E EDNA FERREIRA 

DE MACEDO todos devidamente qualificados nos autos. A notificação tem 

o fito de apenas prevenir responsabilidade e resguardar direitos, motivo 

pelo qual entendo que, em razão dos argumentos expostos na exordial, 

preenche os requisitos para a concessão pleiteada, de maneira que 

DEFIRO o pedido inicial, eis que bem instruída. Assim, NOTIFIQUEM-SE 

conforme requerido, entregando-se aos notificados cópia da petição 

inicial. Feita a devida notificação, DETERMINO que, após decorridas 

quarenta e oito (48) horas, sejam os autos entregues à parte 

independentemente de traslado, na forma do artigo 729, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 24 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002107-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA CERVINSKI - ME (RÉU)

SANDRA APARECIDA CERVINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002107-26.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15253205 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 12253205 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 24 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002123-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BORICZESKI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002123-77.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID 15096671 e ID 

15096728 com orientações das páginas equivocadas, o que inviabiliza a 

análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 
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contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente os documentos registrados sob os ID 15096671 e ID 

15096728 com orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 24 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001860-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EME 3 CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO LUIZ MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001860-45.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de EME 3 CONSTRUÇÕES LTDA ME e MARCELO 

LUÍS MEDEIROS, ambos qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os 

documentos de ID 14625285, 14625340, 14625372, 14625380, 14625386 

e 14767010. Pois bem. Compulsando os autos nota-se que a presente 

inicial está de acordo com o que determinado o artigo 798 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 

80.489,16 (oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis 

centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 

1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002178-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIS SCHUSTER HALMENSCHLAGER (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002178-28.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE as partes requeridas, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuarem o pagamento 

ou se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de 

pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso as partes requeridas quitem o valor pleiteado, 

ficarão isentas de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 

24 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002124-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (RÉU)

MOACYR BATTAGLINI (RÉU)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (RÉU)

VILMA PIVA BATTAGLINI (RÉU)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002124-62.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15100151 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 15100951 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 24 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO ALVES DE FREITAS (RÉU)

VILMA PIVA BATTAGLINI (RÉU)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (RÉU)

MOACYR BATTAGLINI (RÉU)

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002198-19.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001864-82.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MUTUM 

AGROPECUÁRIA em face de LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA, 

ambos qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID 

14624092, 14624220, 14624370, 14624448, 14624593, 14624636, 

14624947, 14625038, 14625110, 14625578, 14626246, 14626294, 

14680431 e 14680456. Pois bem. Compulsando os autos nota-se que a 

presente inicial está de acordo com o que determinado o artigo 798 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se os 

executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

quantia de R$ 80.489,16 (oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e 

dezesseis centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002237-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI COGO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002237-16.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002239-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS GARBIN (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002239-83.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15320637 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 15320537 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 24 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002262-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CONCEICAO FAION (RÉU)

MAURO CONCEICAO FAION - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum 
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____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002262-29.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002503-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAENES GASQUER VICENTIN (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002503-03.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002271-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO MORO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002271-88.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002302-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI CARLOS FRIEDRICH SECCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DE SOUZA (RÉU)

LEIDIANE DUARTE DA SILVA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002302-11.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15675963, em 

duplicidade com o documento de ID 15675957, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15675963, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15675957, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 24 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002372-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PIO DE CAMPOS CURADO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002372-28.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID 15606543, 

15606544, 15606545 e 15606550, com orientação das páginas 

equivocadas, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe 

registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 
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documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Assim, determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o autor apresente os documentos registrados sob o ID 

15606543, 15606544, 15606545 e 15606550 com orientação de pagina 

correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002378-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUEDKE & LUEDKE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002378-35.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002453-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE INES FERRABOLLI (RÉU)

PAULO CESAR BALDISSERA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002453-74.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002458-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BALDISSERA (RÉU)

MARLISE INES FERRABOLLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002458-96.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002455-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BALDISSERA (RÉU)

MARLISE INES FERRABOLLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002455-44.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002457-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BALDISSERA (RÉU)

MARLISE INES FERRABOLLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum 
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____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002457-14.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002505-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARP2 CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002505-70.2018.8.11.0086 Vistos. Intime-se o 

polo ativo para recolher custas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002524-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARLOS DAMKE (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002524-76.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 24 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002523-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON SCHEER (RÉU)

NELSON SCHEER - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002523-91.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 16029690 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 16029690 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. No mais, intime-se o polo ativo para recolher custas no prazo de 15 

(quinze) dias conforme artigo 321, § único, sob pena de indeferimento da 

causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 24 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001918-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001918-48.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que a autora juntou os documentos de ID’s 14693166, 

14693315, 14693323, 14693347 e 14693377, com orientação da página 

equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. Ademais, juntou os 

documentos ilegíveis de ID’s 14693166, 14693196, 14693207, 14693221, 

14693236 e 14693439. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto 

no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 
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contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

documentos registrados sob os ID’s 14693166, 14693315, 14693323, 

14693347 e 14693377 com orientação da página correta e também os 

documentos legíveis de ID’s 14693166, 14693196, 14693207, 14693221, 

14693236 e 14693439 a fim de viabilizar sua leitura e possibilitar a análise 

do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se Às providências. Nova Mutum-MT, 

26 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001947-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO BONFIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001947-98.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de Notificação Judicial formulado por LOTEFÁCIL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face GUIDO BONFIM DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. A notificação tem o 

fito de apenas prevenir responsabilidade e resguardar direitos, motivo pelo 

qual entendo que, em razão dos argumentos expostos na exordial, 

preenche os requisitos para a concessão pleiteada, de maneira que 

DEFIRO o pedido inicial, eis que bem instruída. Assim, NOTIFIQUEM-SE 

conforme requerido, entregando-se aos notificados cópia da petição 

inicial. Feita a devida notificação, DETERMINO que, após decorridas 

quarenta e oito (48) horas, sejam os autos entregues à parte 

independentemente de traslado, na forma do artigo 729, do Código de 

Processo Civil. Intima-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 

26 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001950-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001950-53.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor não juntou os documentos na ordem correta, 

o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente a documentação na ordem cronológica correta, uma vez 

que o documento de ID 14950186, se encontra depois dos documentos de 

ID’s 14950165 e 14950171 apresentado pelo autor, o que inviabiliza sua 

leitura, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências. Nova Mutum-MT, 26 de novembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001951-38.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que o autor juntou o documento ilegível de ID 14775810. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 
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contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

documento legível de ID 14775810 a fim de viabilizar sua leitura e 

possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 26 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROSA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001953-08.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MARCIO ROSA ROCHA, ambos qualificados 

nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’S 14778555, 

14778578, 14778587, 14778592, 14778596 e 15020690. Pois bem. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 128.931,41 (cento e vinte e 

oito mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). 

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 

1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Nova Mutum-MT, 26 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85749 Nr: 2402-85.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Sutil, Oselia Fernandes Sutil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anízio Rachid Jaudy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 190, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75956 Nr: 4533-04.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ineide Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que fique ciente da 

manifestação da Requerida às fls. 84v, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99983 Nr: 214-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lu Pereira - 

OAB:MT/18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 50, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111440 Nr: 6783-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 75/78, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73699 Nr: 2218-03.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Inácio Coelho, Hugo Aguiar 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 133/134, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96690 Nr: 4224-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 37, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23625 Nr: 318-97.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSI Brasil Industria e Comercio de E. Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenério Schllosser Heiderscheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT, Elton Spode - OAB:41.843-RS, Maríndia Soares 

Rossato - OAB:66.448-RS, Pedro Flach Junior - OAB:71088/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 189, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 1902-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Diagnosticos por Imagem São Jorge 

Ltda. EPP (Radymagem), Daniel Gardin, Bolivar Borges Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 116, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75154 Nr: 3709-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAOVdMG-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EO, CSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 102, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BLUME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA REGINA (PAMELA BRONZE) (REQUERIDO)

MOACIR CHEREMETA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000318-89.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 9.510,00 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FELIPE BLUME Endereço: Fazenda Santa Terezinha, ZONA RURAL, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - MT0015530A POLO PASSIVO: 

Nome: PAMELA REGINA (PAMELA BRONZE) Endereço: Avenida Perimetral 

das Samambaias,, 3253-N, TÉCNICA DIESEL PARANÁ, Industrial Norte, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: MOACIR CHEREMETA 

Endereço: Avenida Perimetral das Samambaias, 3253-N, Técnica Diesel 

Paraná, Industrial Norte, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

FELIPE BLUME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 

13:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-41.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010367-41.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.763,54 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE Endereço: Rua DAS 

VERBENIAS, 1715, W, RESIDENCIAL DOS IPES, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS 

Endereço: Alameda SURUBIJU, 2010, ALPHAVILLE, BARUERI - SP - CEP: 

06455-040 Senhor(a): VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-72.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010352-72.2016.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

BARROS ALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Acolho a 

justificativa de ausência à audiência de conciliação, conforme petição e 

documento de id. 6500203. Designe-se nova data para sessão de 

conciliação intimando-se Reclamante e Reclamada. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-72.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010352-72.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.596,84 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DA CONCEICAO BARROS ALVES Endereço: Rua DAS 

GAMELEIRAS, 0, Q 21 L 16, IDELMINA QUERUBINS, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL 

S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, 1 ANDAR PREDIO JOAO 

DIAS, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT0013241S-A Senhor(a): 

MARIA DA CONCEICAO BARROS ALVES Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 29/01/2019 Hora: 15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Indefiro o pedido de decretação dos efeitos da revelia 

solicitado pela parte autora. A argumentação exposta na petição somente 

possuiria validade no caso de citação efetuada por Oficial de Justiça, o 

que não ocorreu no caso concreto. Assim, determino que a parte autora, 

no prazo de 15 dias apresente novo endereço da requerida Avianca ou 

solicite a citação por Oficial de Justiça. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010326-74.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.326,57 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE Endereço: Rua DAS 

VERBENIAS, 1715, W, RESIDENCIAL DOS IPES, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: TVLX VIAGENS E 

TURISMO S/A Endereço: Rua Manoel Coelho, 600, CJ. 316, 317, 344 e 345 

, centro, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09510-101 Nome: OCEANAIR 

LINHAS AEREAS S/A Endereço: Avenida GOV JOAO PONCE DE ARRUDA, 

S/N, aeroporto marechal rondon, JARDIM AEROPORTO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-370 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARCIO PEREZ 

DE REZENDE - SP0077460A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JANAINA 

PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - MT0006910A-N Senhor(a): VIVIANE DE 

SOUZA CAVALCANTE Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/01/2019 Hora: 16:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 
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ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000825-84.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.094,40 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LEI DE IMPRENSA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO 

Endereço: RUA DOS BURITIS, 1076, W, COLINA 2, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO DAYCOVAL 

S/A Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1793, - DE 1047 A 1865 - LADO 

ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Senhor(a): 

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/01/2019 Hora: 17:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000822-32.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LEI DE IMPRENSA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Endereço: RUA DOS BURITIS, 

1076, W, COLINA 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, 

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 

- DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04538-133 Senhor(a): MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 30/01/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000823-17.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 29.769,12 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LEI DE IMPRENSA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Endereço: RUA DOS BURITIS, 

1076, W, COLINA 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, 

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 2240, - ATÉ 

887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 Senhor(a): 

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

30/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000778-13.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO 

Endereço: RUA DOS BURITIS, 1076, W, COLINA 2, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: LEANDRO 
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WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ 

CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, - ATÉ 

1179/1180, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 

Senhor(a): MILTON HENRIQUE DE CARVALHO Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 30/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MENDES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010235-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOILSON MENDES DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Joilson Mendes de Morais em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (art. 373, I e II do CPC). Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, sustenta o 

Reclamante que consta negativação indevida em seu nome promovida pela 

empresa Reclamada sem que com ela possua débitos. Por esta razão 

propôs a presente ação requerendo a declaração da inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada alega que há um contrato de prestação de serviços telefônicos 

celebrado com o Reclamante e que, portanto, o débito é devido, a 

anotação restritiva legítima e combate a existência de danos morais. 

Nessa linha, imperioso ressaltar que, muito embora a Reclamada tenha 

sustentado que o Reclamante celebrou contrato de prestação de serviços 

de telefonia e que a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito 

decorreu da existência de débito em seu desfavor, a Reclamada acostou 

aos autos um contrato apócrifo, bem como os espelhos de seu sistema 

interno inseridos no corpo da contestação estão completamente ilegíveis, 

sendo impossível extrair quaisquer informações, portanto, são provas 

imprestáveis para comprovação de suas alegações, sequer 

demonstrando, que, de fato, havia um contrato de prestação de serviços, 

ainda que fraudulento, em nome do Reclamante. Assim, a Reclamada não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não trouxe elementos de prova 

suficientes a desconstituir as alegações do Reclamante, sequer elementos 

minimamente aptos a atestar a regularidade da cobrança efetuada em 

desfavor do Reclamante ou a demonstrar a efetiva relação jurídica 

existente entre as partes, de forma que a declaração de inexistência da 

relação jurídica ora objurgada e, por consequência, do aludido débito, com 

determinação de retirada definitiva do nome do Reclamante do cadastro 

restritivo de crédito, é medida que se impõe. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 
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dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, não 

necessitando de comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000284-17.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.896,47 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: AVENIDA 

PERIMETRAL DAS SAMANBAIAS, 920, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS - MT21741/O POLO PASSIVO: Nome: MARCO 

ANTONIO MAZALOTTI DANGUY Endereço: Av. das Perdizes, 375-S, 

Loteamento Comercial José Aparecido Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): GILBERTO PADILHA - EPP Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 30/01/2019 Hora: 15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000274-70.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.518,35 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: AVENIDA 

PERIMETRAL DAS SAMANBAIAS, 920, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS - MT21741/O POLO PASSIVO: Nome: RENATO 

FERNANDES DE OLIVEIRA Endereço: rua dos aguapes, q. k, lote 12, arara 

azul, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): GILBERTO 

PADILHA - EPP Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/01/2019 Hora: 

16:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 
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OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-72.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 8010352-72.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.596,84 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DA CONCEICAO BARROS ALVES Endereço: Rua DAS 

GAMELEIRAS, 0, Q 21 L 16, IDELMINA QUERUBINS, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL 

S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, 1 ANDAR PREDIO JOAO 

DIAS, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT0013241S-A Senhor(a): 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 29/01/2019 Hora: 15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 8010326-74.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.326,57 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VIVIANE DE SOUZA CAVALCANTE Endereço: Rua 

DAS VERBENIAS, 1715, W, RESIDENCIAL DOS IPES, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: TVLX 
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VIAGENS E TURISMO S/A Endereço: Rua Manoel Coelho, 600, CJ. 316, 

317, 344 e 345 , centro, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09510-101 

Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Endereço: Avenida GOV JOAO 

PONCE DE ARRUDA, S/N, aeroporto marechal rondon, JARDIM 

AEROPORTO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-370 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP0077460A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

MT0006910A-N Senhor(a): REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, 

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 29/01/2019 Hora: 16:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MENDES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010235-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOILSON MENDES DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Joilson Mendes de Morais em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (art. 373, I e II do CPC). Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, sustenta o 

Reclamante que consta negativação indevida em seu nome promovida pela 

empresa Reclamada sem que com ela possua débitos. Por esta razão 

propôs a presente ação requerendo a declaração da inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada alega que há um contrato de prestação de serviços telefônicos 

celebrado com o Reclamante e que, portanto, o débito é devido, a 

anotação restritiva legítima e combate a existência de danos morais. 

Nessa linha, imperioso ressaltar que, muito embora a Reclamada tenha 

sustentado que o Reclamante celebrou contrato de prestação de serviços 

de telefonia e que a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito 

decorreu da existência de débito em seu desfavor, a Reclamada acostou 

aos autos um contrato apócrifo, bem como os espelhos de seu sistema 

interno inseridos no corpo da contestação estão completamente ilegíveis, 

sendo impossível extrair quaisquer informações, portanto, são provas 

imprestáveis para comprovação de suas alegações, sequer 

demonstrando, que, de fato, havia um contrato de prestação de serviços, 

ainda que fraudulento, em nome do Reclamante. Assim, a Reclamada não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não trouxe elementos de prova 

suficientes a desconstituir as alegações do Reclamante, sequer elementos 

minimamente aptos a atestar a regularidade da cobrança efetuada em 

desfavor do Reclamante ou a demonstrar a efetiva relação jurídica 

existente entre as partes, de forma que a declaração de inexistência da 

relação jurídica ora objurgada e, por consequência, do aludido débito, com 

determinação de retirada definitiva do nome do Reclamante do cadastro 

restritivo de crédito, é medida que se impõe. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 
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Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, não 

necessitando de comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39541 Nr: 375-65.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 INTIMAÇÃO da autora via procurador, para que no prazo legal manifestar 

nos autos acerca dos embargos de declaração de fls. 536/538.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000481-97.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000323-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do autor para apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-48.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

 

Intimação do autor para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 1914-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerardus Johannes Sevantius Maria Michels, Maria 

Luísa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Sergio Reginaldo 

Ferreira, Marcos Adriano Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, Dovair Manzatto - OAB:68673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP

 Com essas considerações, considerando a ilegitimidade passiva, bem 

como a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC, a presente ação 

possessória, proposta por GERARDUS JOHANNES SERVANTIUS MARIA 

MICHELS contra LUIZ CARLOS DOS SANTOS, SERGIO REGINALDO 

FERREIRA e MARCOS ADRIANO PIRES visando à proteção possessória 

sobre os imóveis denominados Fazenda Morada dos Gigantes, com área 

de 2.106,6699ha de terras, matrícula nº 1039, e Fazenda Buritizal, com 

área de terras de 1.496,9335ha de terras, matrícula nº 1087, ambas do 

CRI de Paranatinga/MT.Condeno a autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC 
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atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do 

patrono.Condeno ainda a autora ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, em 2% sobre o valor da causa, em favor da parte ré, nos termos 

do artigo 81 do CPC.Publico e intimo neste ato, via DJE. Preclusa a via 

recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

ConinghamJuíza de Direito em regime de cooperação (Portaria nº 67/2018 

– CGJ)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000639-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. T. D. S. (AUTOR(A))

A. B. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (RÉU)

O. M. D. S. (RÉU)

R. M. V. D. S. (RÉU)

 

TERMO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001058-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001058-76.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO DO BRASIL S.A 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

27/02/2019 às 14h10m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALÉRIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 23 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001063-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001063-98.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/02/2019 às 13h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 23 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OSVALDO JURAPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000893-29.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: DANIEL OSVALDO JURAPE Requerido: BANCO MERCANTIL 

DO BRASIL SA CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/02/2019 às 13h10m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 23 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001059-61.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/02/2019 às 13h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 
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acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 23 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000684-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE PADUA MENDONCA (RÉU)

 

TERMO EM PDF

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56416 Nr: 2003-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribeiro de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiana da Silva - OAB:45982

 "... Ante o exposto, revogo a prisão preventiva e concedo a liberdade 

provisória ao réu JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE (brasileiro, portador do RG 

n.º 4593164 SSP-GO, natural de Florianópolis-SC, nascido em 08.05.1954, 

filho de João Ribeiro de Campos e Cassemira Ribeiro de Andrade, 

residente e domiciliado na Rua Gilmar Kaiser, s/n, Distrito de Salto da 

Alegria, no município de Paranatinga-MT), comprometendo-se a cumprir as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) manter o endereço 

sempre atualizado; b) comparecer a todos os atos do processo quando 

solicitado; c) proibição de ausentar-se da comarca, por mais de 8 (oito) 

dias, sem autorização; e d) recolhimento domiciliar noturno, inclusive, aos 

finais de semana e feriado, exceto se estiver trabalhando.

Considerando que este Magistrado está cumulando as duas varas desta 

comarca, juntamente com a 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, 

serve esta decisão como alvará de soltura e termo compromisso, se por 

outro motivo não estiver preso, intimando-o que em caso de 

descumprimento de qualquer medida cautelar será revogado o beneficio.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71077 Nr: 2039-93.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileusa Maria dos Santos Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 234-76.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54083 Nr: 213-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal/MT - OAB:Mat. 1873226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51966 Nr: 1165-16.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 2274-02.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31564 Nr: 1991-13.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 1567-68.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Otelacoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29261 Nr: 2259-04.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Francisca Alice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 16/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Diretor 

do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo do Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, torna pública a inscrição da 

interessada, no processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 

físicas nas áreas de Fisioterapeuta.

 CANDIDATOS INSCRITOS,Nº 01 INSCRIÇÃO 01 NOME Letícia Correa 

Martins Gabbiatti

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, aos vinte 

e seis dia do mês de novembro de dois mil e dezoito (26/11/2018). Eu, 

Roberta Torres Mourão Vieira, Gestora Geral, que digitei. Peixoto de 

Azevedo-MT, 26 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000825-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK LEANDRO VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000825-45.2018.8.11.0023. REQUERENTE: JESSICA COSTA SOUSA. 

REQUERIDO: PATRICK LEANDRO VAZ. Vistos. Se preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade, servindo a cópia da presente 

como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000840-14.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000840-14.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ANDREA ALVES DA SILVA 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000824-60.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000824-60.2018.8.11.0023. 

REQUERENTE: AYMORE. REQUERIDO: MARCIO JOSE DA SILVA. Visto. 

Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização. Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) 

dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que os prazos a que se referem 

os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a 

partir da citação e não da execução da liminar, posto que a interpretação 

de tais dispositivos legais deve ser feita à luz dos princípios 

constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem 

como em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC. Com efeito, é a 

citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta demanda, a 

fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 238). Além 
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disso, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu 

(CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Segundo decidiu o 

STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei n.º 

10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Expeçam-se os 

mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010098-94.2016.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SALETE DA SILVA Endereço: Rua XANXERE, 150, SANTA 

IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO LESTE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-12.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010011-12.2014.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 989,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PEDRO 

GONCALVES GUIMARAES Endereço: Travessa TRAVESSÃO 8, LOTE 

158, SITIO CRISTALINO, DISTRITO UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Endereço: Avenida BRASIL, 

390, AO LADO DA "DROGA JÚLIO", CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 5.635,52 (cinco mil e seiscentos trinta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 
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do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-18.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSENIR FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEVALDO AVELINO LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16071/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000109-18.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 2.464,00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA ROSENIR 

FERREIRA LIMA Endereço: RUA CORONEL LAURO LEITE, 243, CENTRO 

ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOSEVALDO AVELINO LIMA Endereço: RUA B5, 529, JERUSALÉM, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 2.464,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo 

prejuízo a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-02.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000080-02.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 85,94 ESPÉCIE: [ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ZULEIDE ALVES DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

BRASIL, 103, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, - LADO PAR, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). ACRESCIDA DA MULTA ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-43.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JANAINA VIANA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010082-43.2016.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CASSIA JANAINA VIANA MORENO Endereço: Avenida SANTA 

IZABEL, SN, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO 

BALDO, 282, CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-89.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000113-89.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARILENE PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO Endereço: RUA 

TOCANTINS, S/N, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°12/2018 - O Excelentíssimo Doutor Claudio Deodato Rodrigues 

Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 

no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas na área de fisioterapia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 12/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000553-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMER SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000553-81.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROMER SILVA DOS SANTOS Vistos. Dê-se vistas ao autor 

para impugnação. Cumpra-se. Pontes e Lacerda - MT, 17 de novembro de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80025 Nr: 2018-55.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana 

Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélyca Thandara Lima 

Batista - OAB:7224

Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

Intimação das Partes

JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Cod. Proc.: 80025 Nr: 2018-55.2012.811.0013

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana 

Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélyca Thandara Lima 

Batista - OAB:7224

Ao exequente para indicar bens à penhora.

Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80025 Nr: 2018-55.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana 

Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélyca Thandara Lima 

Batista - OAB:7224

 Certifique o cartório acerca do resultado do agravo de instrumento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80025 Nr: 2018-55.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana 

Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélyca Thandara Lima 

Batista - OAB:7224

 Intime-se pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001094-17.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JACINTO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CRISTIANO DE 

ALMEIDA TOMAZ Vistos. Declaro o requerido revel, eis que citado não 

contestou. Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, especifique as 

provas a serem produzidas. Cumpra-se. , 23 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002682-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE SCHOMMER OAB - MT21588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002682-59.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado em face de decisão exarada pela autoridade coatora 

o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira. Cediço que a competência para 

analisar 'writ' em face de atos emanados por Juiz Estadual de Primeira 

Instância compete ao Tribunal de Justiça respectivo. Prevê o art. 17-B, 'b', 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 'in 

verbis': "Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo competem: (...) b) os mandados de segurança singular e 

coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;". (Negritei) Isto 

posto, JULGO EXTINTO o presente feito diante da incompetência absoluta 

deste Juízo, na forma do art. 485, VI, do CPC. Pontes e Lacerda, 21 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001875-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001875-39.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[Prisão Civil, Alimentos]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

verificando constatei que a parte requerida não efetuou o pagamento do 

débito, embora devidamente citada conforme consta certidão de ID 

16126852, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, em amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001433-73.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 22.705,87; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender pertinente ao prosseguimento do feito. Pontes e Lacerda, 26 

de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001433-73.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 22.705,87; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender pertinente ao prosseguimento do feito. Pontes e Lacerda, 26 

de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001433-73.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 22.705,87; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender pertinente ao prosseguimento do feito. Pontes e Lacerda, 26 

de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000827-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PABILLA DA COSTA LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000827-45.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 710,43; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[Alimentos]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

verificando constatei que a parte requerida não efetuou o pagamento do 

débito, embora devidamente citada conforme consta certidão de ID 

15535896, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, em amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para, requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito. Pontes e 

Lacerda, 26 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002658-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES (RÉU)

CLOVIS GONCALVES (RÉU)

MARA SILVIA BARBOSA DE FREITAS (RÉU)

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (RÉU)

CARMEM APARECIDA DE FREITAS (RÉU)

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ELMISSON SOUZA FREITAS (RÉU)

ANA ROSARIA DE SOUZA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002658-31.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RÉU: 

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS RÉU: MARIA APARECIDA RODRIGUES 

DE SOUZA RÉU: ELMISSON SOUZA FREITAS RÉU: MARA SILVIA 

BARBOSA DE FREITAS RÉU: CARMEM APARECIDA DE FREITAS RÉU: 

SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES RÉU: CLOVIS GONCALVES RÉU: 

ANA ROSARIA DE SOUZA FREITAS Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CRISTIANE ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CLEIA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

JOAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 16222107 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CRISTIANE ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CLEIA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

JOAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 16222107 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 
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prazo legal. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CRISTIANE ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CLEIA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

JOAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 16222107 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK MOTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$27,301.80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CHEQUE, INADIMPLEMENTO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001957-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CASA DO ADUBO S.A (RÉU)

NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA (RÉU)

VINICIUS VASCONCELOS BRAGA (RÉU)

LUCIANO VASCONCELOS BRAGA (RÉU)

MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA (RÉU)

AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001957-70.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, CASA 

DO ADUBO S.A, AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE 

SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCELO DUSSO 

VASCONCELOS BRAGA, NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA, LUCIANO 

VASCONCELOS BRAGA, VINICIUS VASCONCELOS BRAGA Vistos. Na 

forma do art. 331, §1º, do NCPC, MANTENHO a íntegra da sentença 

proferida nos autos, pelos fundamentos nela expostos. No mais, 

DETERMINO a citação dos requeridos para oferecerem contrarrazões ao 

recurso de apelação. Por consequência, REMETA-SE o feito ao e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, para análise das razões recursais. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002779-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADERLY JUSTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002779-59.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ADERLY JUSTINA DE OLIVEIRA. REQUERIDO: WESLEY 

FRANCO DE OLIVEIRA. Vistos. A petição inicial possui como autora 

"Aderly Justina de Oliveira". Contudo, o pedido relativo à fixação de 

alimentos provisórios tem por titular do direito o menor “I. F. de O.”, a qual 

não figura na petição de ingresso como coautor da presente ação. Desta 

maneira, imprescindível a inclusão do menor no polo ativo da demanda, 

uma vez que ninguém pode pleitear em nome alheio direito próprio. 

Portanto, INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim 

de que emende a petição inicial, na forma supracitada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único 

do art. 321 do NCPC. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002819-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LACERDA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002819-41.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BEATRIZ LACERDA CARVALHO. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos. REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para certificar 

quanto ao regular recolhimento das custas iniciais. Após, conclusos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ARDAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 606 de 819



RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000546-89.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

NATALINO ARDAIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. AGUARDE-SE o julgamento do recurso de agravo de 

instrumento nº. 1012919-94.2018.8.11.0000. Após, PROMOVA-SE à 

conclusão. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162112 Nr: 1382-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemat - Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por 

ALTINO CAMILO DA SILVA, devidamente qualificado, objetivando sanar a 

erro material que alega encontrar na sentença prolatada no autos.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

O recurso de embargos de declaração, consoante inteligência do art. 

1.022 do NCPC, tem o escopo de sanar omissão, obscuridade ou 

contradição em determinado julgado.

Com efeito, analisando a argumentação trazida em seu arrazoado, verifico 

assistir razão ao autor, porquanto a sentença de fls. 146/148, a despeito 

de ter julgado improcedente o pedido formulado na inicial, condenou a 

parte requerida ao pagamento de custas e taxas judiciais, além de 

honorários de advogado.

Por tais considerações, CONHEÇO dos presentes aclaratórios e 

DOU-LHES PROVIMENTO para retificar a sentença de fls. 146/148, 

substituindo o tópico atinente à condenação sucumbencial pelo seguinte 

trecho: “Em razão dos princípios da sucumbência e causalidade, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, taxas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor de 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios”.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154710 Nr: 10245-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEITA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

DETERMINO a juntada nos autos dos extratos comprobatórios das 

exclusões relativas as retrições efetivadas junto aos sistemas 

informatizados SerasaJud e Renajud.

RECOLHA-SE o mandado expedido de ref. 38, independentemente de 

cumprimento.

Por fim, INTIMEM-SE as partes e CUMPRA-SE a sentença proferida (ref. 

53).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154710 Nr: 10245-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEITA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente em andamento de ref. 50.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento (ref. 

50), não há motivo que permita à continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Antes o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento) do crédito 

exequendo.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 178035 Nr: 8147-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Casa do Adubo Ltda, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Nuccia Garcia Regiani Braga, Luciano 

Vasconcelos Braga, LEILÕES JUDICIAIS SERRANO (AD AUGUSTA PER 

ANGUSTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA), Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE à consulta de endereços por meio da utilização do sistema 

INFOJUD.

Na sequência, CUMPRA-SE integralmente a decisão de andamento de ref. 

17.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150669 Nr: 8311-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, eder carlos magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 157 (ref. 74), abro vista dos 

autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145924 Nr: 6095-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY BAZAN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 80/81 (ref. 47), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117706 Nr: 2769-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Carla Dias Garcia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 159 (ref. 85), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002733-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ MARINA FRANCO LEON SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BARBOSA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002733-70.2018.8.11.0013 AUTOR: LUZ 

MARINA FRANCO LEON SOBRINHO RÉU: ADAO BARBOSA SOBRINHO 

Vistos. DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da autora, nos termos do 

art. 98, “caput”, do CPC. INDEFIRO a nomeação de inventariante em favor 

da autora por existir informações nos autos da existência de herdeiros 

necessários do "de cujus", porquanto a autora, ao tempo do óbito de Adão 

Barbosa Sobrinho, já era divorciada, consoante termo de sessão e/ou 

mediação de id. 16602513. INTIME-SE a autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

devendo trazer aos autos a cópia da certidão atualizada da matrícula do 

imóvel descrito na peça de ingresso e dos documentos pessoais dos 

herdeiros do “de cujus”, sob pena de indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BAZILIO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001305-53.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BAZILIO PEREIRA NETO. RÉU: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por BAZILIO 

PEREIRA NETO, em face de PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos 

nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (ID nº. 15045486). A impugnação à contestação foi anexada 

no ID nº. 16606745. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em 

que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente 

de trânsito no importe de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos). Como preliminar, a parte ré apresentou a 

necessidade de inclusão de outra seguradora no polo passivo da 

presente demanda, alegação que merece ser afastada, de acordo com o 

entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer seguradora pode 

responder pelo pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, 

consubstanciada em razão de a parte requerente ter recebido, na seara 

administrativa, indenização, entendo que referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO as preliminares. Deste 

modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001716-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA TOSTA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001716-96.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDNA MARIA TOSTA SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Sem preliminares a serem analisados, 

DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. FIXO 
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como ponto controvertido da lide: a qualidade de segurada da autora e a 

existência de incapacidade total e permanente para o trabalho. No mais, 

CUMPRA-SE na integralidade os comandos contidos na decisão de ID 

14793568, mais precisamente no que concerne à doação das 

providências necessárias à realização da perícia médica. INTIMEM-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002770-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002770-97.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

ADEVALDO BATISTA SCHUINA. RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ADEVALDO BATISTA SCHUINA contra ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Emerge da peça vestibular que o requerente teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de ter sido 

devedora da requerida. Alega, no entanto, que após ter conhecimento da 

inscrição do seu nome junto ao Serasa, entrou em contato com a empresa 

ora requerida a fim de solucionar a celeuma, o que restou infrutífero. 

Informa que jamais firmou contrato com a requerida que justificasse a 

existência deste débito. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela 

de urgência, visando à exclusão da inscrição do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito e, após, confirmando-se quando do julgamento do 

mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a 

condenação da demandada ao pagamento de danos morais. Carreou aos 

autos os documentos de ID nº. 16636181, 16636184, 16636185, 

16636392, 16636393, 16636395, 16636402, 16636406. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Do disposto no 

art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo (a) reclamante, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia 

em dois preceitos no fato da possível declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do (a) reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do (a) 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, por exemplo, tem sido objeto de restrição 

no campo da jurisprudência. Em casos desta natureza, quando na maioria 

das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências 

em detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e 

irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e 

bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por 

outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do débito, o 

credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados 

de serviços de restrição de crédito. Portanto, o perigo de dano 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o perigo de dano. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

(a) reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

perigo de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte 

autora e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. Levando em consideração o grande número de inscrições 

indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou 

prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado 

ao fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência do débito, se for o caso, ser 

produzida pela empresa requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido 

ficar constatada a existência regular do débito bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante disto, 

reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade 

de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do (a) reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no 

art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o 

requerido EXCLUA o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito decorrente do 

contrato n° 41269/506-03, no valor de R$ 735,41 (setecentos e trinta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 

(trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com 

suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002836-77.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

ADEVALDO BATISTA SCHUINA. RÉU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ADEVALDO 

BATISTA SCHUINA contra CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Emerge da peça 

vestibular que o requerente teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência de ter sido devedora da requerida. 

Alega, no entanto, que após ter conhecimento da inscrição do seu nome 

junto ao Serasa, entrou em contato com a empresa ora requerida a fim de 

solucionar a celeuma, o que restou infrutífero. Informa que jamais firmou 

contrato com a requerida que justificasse a existência deste débito. Em 

razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando à 
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exclusão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, 

após, confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a 

inversão do ônus da prova, bem como a condenação da demandada ao 

pagamento de danos morais. Carreou aos autos os documentos de ID nº. 

16681975, 16681650, 16681672, 16681674, 16681677, 16681681, 

16681683, 16681688, 16682612. E os autos vieram conclusos. É a suma 

do necessário. Fundamento e decido. Do disposto no art. 294 do Novo 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo (a) reclamante, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, 

até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo 

exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. 

A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia em dois preceitos no fato 

da possível declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento 

do nome do (a) reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se 

pode olvidar que o lançamento do nome do (a) requerente no banco de 

dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e 

outros, por exemplo, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a 

atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento 

do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. Portanto, o perigo de dano evidencia-se pelo fato de a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí 

exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o 

perigo de dano. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse 

à tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. A probabilidade do direito está configurada pelo fato da 

possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome do (a) reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o perigo de dano, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos à parte autora e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. Levando em consideração o grande número 

de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação do 

reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção 

de prova de fato negativo, devendo a prova da existência do débito, se for 

o caso, ser produzida pela empresa requerida. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência regular do débito bem 

como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela 

parte reclamante. Diante disto, reconheço a probabilidade do direito 

alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito e a consequente ausência do inadimplemento por parte do (a) 

reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não ser 

equívoca, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 

296, “caput”) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de 

proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para determinar que o requerido EXCLUA o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 

(cinco) dias, relativamente ao débito decorrente do contrato n° 

0002029268, no valor de R$ 278,86 (duzentos e setenta e oito reais e 

oitenta e seis centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), 

nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Desde já, 

INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 

6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Com a juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 

na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001955-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001955-03.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DOS ANJOS MARTINS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO 

POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

MARIA DOS ANJOS MARTINS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. Extrai-se da narrativa fática 

arvorada na inicial que a autora convivia em regime de união estável com 

Levi Mota, o qual veio a óbito no dia 10 de junho de 2007. Diante disso, 

afirma que há entre a autora e seu falecido companheiro relação de 

dependência econômica. Relata que, após tentar a sua pensão por morte, 

através de requerimento formulado ao posto de atendimento do Instituto 

requerido, afirmou que teve tolhido o seu pedido de concessão do 

benefício previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar a presente “actio”. 

Em razão disso, requereu a concessão da implantação do benefício em 

sede de antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente citação do 

requerido e, ao final, a procedência de sua pretensão para condenar a 

Autarquia a conceder de forma definitiva o benefício de pensão por morte, 

desde a data do indeferimento do requerimento administrativo. Acostou à 

inicial procuração e documentos de fls. 7/27. A autarquia foi citada, e 

apresentou contestação às fls. 32/47. A parte requerente apresentou 

réplica à contestação às fls. 58/59. É o relatório. Fundamento e decido. 

Postula a parte autora o benefício da pensão por morte, sob a alegação de 

que conviveu em união estável com Levi Mota, o qual veio a óbito no dia 10 

de junho de 2007, conforme certidão de óbito de fl. 21, com quem 

conviveu em união estável até a data do óbito. Inicialmente deve-se 

consignar que a dependência econômica da parte autora com relação ao 

falecido goza de presunção legal, além de que pode ser verificada por 

meio do documento de fl. 21 (certidão de óbito), onde existe a informação 

de que: “O falecido vivia em união estável com a Srª Maria dos Anjos 

Martins Ademir Zanre (...)”. No mais, a autora acostou aos autos cópia de 

sentença proferida no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável, registrada sob o nº. 2348-47.2015.811.0013, em que 

reconheceu expressamente a existência da união estável havida entre a 

autora desta ação e o instituidor da pensão. Ressalta-se que neste caso a 

mesma é presumida por força do disposto no artigo 16, §4º da Lei nº 

8.213/91 que estabelece expressamente: “Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A dependência 

econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais 
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deve ser comprovada.” Quanto à qualidade de segurado do falecido à 

época do óbito, primeiramente, deve-se destacar que o mesmo percebia o 

beneficio previdenciário decorrente de aposentadoria, o que faz com que 

a condução de segurado seja incontroversa nos autos. Em assim sendo, a 

qualidade de segurado do instituidora da pensão foi reconhecida 

administrativamente pelo INSS, inclusive com o pagamento do benefício, 

sendo que a negativa deu-se em razão da autarquia requerida entender 

que a autora não houvera comprovado a qualidade de dependente. Por 

conseguinte, da análise do conjunto probatório constante dos autos, 

percebe-se que o requerente e a “de cujus” conviveram em união estável 

por aproximadamente 21 (vinte e um) anos, e perdurou até a data do 

falecimento do instituidor da pensão, devendo, assim, ser julgado 

procedente o pedido contido na exordial. Isto posto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para conceder 

à autora Maria dos Anjos Martins, devidamente qualificada nos autos, o 

benefício de pensão por morte, correspondente a 100% (cem por cento) 

do salário de benefício, a partir da data do indeferimento administrativo do 

pedido, ocorrido em 14 de maio de 2018 (fl. 27). Tendo em vista a 

probabilidade do direito dada pelas próprias razões da sentença e o perigo 

da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 

o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito. O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da 

Lei 11.960/2009. Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré 

ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 8º, do 

NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. DEIXO de submeter o presente veredicto ao reexame 

necessário, uma vez que no presente caso a condenação imposta à parte 

ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste 

modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a .  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002395-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002395-96.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: EVA GOMES PARANGABA Vistos. Cuida-se de PEDIDO DE 

ALVARÁ aforado por EVA GOMES PARANGABA, qualificada nos autos, 

sob o argumento de que Paulo Marques Parangaba faleceu em 25 de 

dezembro de 2017, deixando valores depositados em conta junto ao 

Banco Sicredi, agência 462616 em Pontes e Lacerda. Por fim, requereu a 

procedência do pedido de expedição de alvará judicial para liberação de 

quantia eventualmente vinculada a supracitada instituição financeira, bem 

como para promover a extinção do vínculo de associado. Com a emenda 

da inicial, os autos vieram conclusos para sentença. É o sucinto relatório. 

Passo a decidir. O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária 

que, por essência, é mera administração pública de interesses privados, 

em razão de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em 

síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por 

consequência, simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza 

eminentemente particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão 

exposta na peça de ingresso merece acolhimento. Isto porque a certidão 

de óbito comprova o falecimento de Paulo Marques Parangaba, o qual 

faleceu deixando cinco filhos (id. 16253445). Repise-se que o presente 

procedimento é de jurisdição voluntária, ocasião em que a decisão não faz 

coisa julgada, nem está o juiz obrigado a observar critérios de legalidade 

estrita, podendo inclusive adotar em cada caso a solução que reputar 

mais conveniente ou oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a 

realização de quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará 

judicial e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente alvará judicial para levantamento de eventual saldo existente e 

vinculado na conta bancária registrada em nome de Paulo Marque 

Parangaba junto ao Banco Sicredi (Agência 8005, Conta Corrente 

462616), e, após, promover o encerramento do vínculo associativo. 

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição. DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da autora, na forma 

do art. 98, "caput", do NCPC. CIÊNCIA ao Ministério Público. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios. Dou a presente 

sentença como publicada com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Dispensado o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE integralmente, EXPEDINDO-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150239 Nr: 8103-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Martins de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 DISPOSITIVO. I. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 61 do Código de 

Processo Penal e com arrimo nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, 

§1º e 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

reeducanda, em face da prescrição intercorrente da pretensão punitiva 

estatal. II. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor da 

reeducanda, devendo ser colocada imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo deva permanecer presa. III. Recolham-se os mandados de 

prisão, porventura expedidos. IV. Publique-se. Intimem-se. V. Após as 

comunicações de praxe, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-46.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

NEULIANE ROCHA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLLOR TOLDO COMUNICAÇÃO VISUAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-19.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LOPES DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados do inteiro teor da sentença, que segue: 

SENTENÇA Processo: 1000982-82.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUAN 

ANDRADE SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Consta ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi 

devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no 

§1º do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ainda nos termos o atual código de processo civil, o caso sub 

judice almoda-se nas hipóteses e extinção do processo, vez que a parte 

autora foi instada a cumprir determinações judiciais e apresentar 

documentos probatórios necessários, e quedou-se inerte: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ressalta-se que a mencionada norma 

visa a dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que 

tramitam nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, 

celeridade e economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, 

ao que se infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o 

legislador de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de 

maneira específica e diversa daquela constante do estatuto processual 

civil, não deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se 

que, de acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a 

extinção do processo não dependerá da prévia intimação pessoal das 

partes, o que, realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma 

especial não deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses 

casos. A aplicação do Código de Processo Civil aos processos de 

competência dos Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando 

possível, nas hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 

9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 

aplicar-se a toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à 

competência dos Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de 

execução. Reitere-se que tal interpretação dada à lei está em consonância 

com os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia 

processual e da celeridade, que informam o processo nos Juizados 

Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. Ademais, sem a 

comprovação de endereço, há de reconhecer a incompetência territorial. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro art. 485, III, CPC, 

e ainda, ante a incompetencia territorial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002264-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 612 de 819



de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Na seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para 

conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. 

Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-45.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se. Pontes e Lacerda - MT, 

17.11.2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA BORGES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001698-75.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SOLANGE DE OLIVEIRA 

BORGES COELHO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível interposta por SOLANGE 

OLIVEIRA BORGES COELHO em face do BANCO BMG com o fito de 

receber indenização pelos danos morais causados pela reclamada, pelo 

fato da mesma estar cobrando valores ilícitos, através de atitudes ilegais e 

autoritária, pois pagou pelo usufruto dos serviços em relação aos valores 

cobrados, além do fato da ré ter negativado indevidamente o nome do 

autor nos órgãos de restrição de crédito (SERASA). A reclamada na sua 

peça contestatória, alegou em síntese, que inexiste qualquer tipo de dano 

a ser indenizável, pois não há de se falar em cobrança de valores 

indevidos, pois a sua atitude fora correta, devendo a presente ação ser 

julgada totalmente improcedente. Não tendo mais preliminares a serem 

analisadas, passo à questão do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é 

neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior 

Tribunal de Justiça assevera ainda que “é entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998)”. Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais poderes 

são os sustentáculos necessários para o convívio em sociedade, assim 

sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera 

seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais 

são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não 

seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do 

direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: (a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (negritei 

e destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja continua o mestre, necessário se faz “(...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar”. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Analisando as provas coligidas ao 

processo pelas partes litigantes, tenho comigo data vênia, que razão 

assiste a parte reclamante. A análise da responsabilidade civil por atos 

ilícitos praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e ou fornecimento de serviços para os 

clientes é das empresas que disponibilizam os seus produtos e isso não 

dá direito as mesmas de violarem normas de ordem pública, como é o caso 

do Código de Defesa do Consumidor - (art. 42 caput). O Código de Defesa 

do Consumidor é uma norma de ordem pública, e as normas de ordem 

pública tutelam interesses maiores, que prevalecem sobre os interesses 

individuais das partes, e não podem por estas serem afastadas. Em muitos 

casos visam a proteger a parte mais fraca na relação contratual, como é o 

caso do consumidor. O art. 3º do C.D.C., diz que fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. A Promovente trouxe aos autos documentos suficientes 

comprovando que não há débitos junto a promovida. Tem-se que a 

promovida afirma que “A Parte Autora não buscou solução alternativa 

para seu problema, não recorrendo aos canais de atendimento 

administrativos disponibilizados pelo Réu, nem ao portal Consumidor.gov ( 

www.consumidor.gov.br )”, sendo tal ponto pertinente, vez que a 

tentativa de composição extrajudicial importa na percepção de solução de 

conflitos sem necessitar da intervenção do Judiciário, mas tal pressuposto 

processual intrínseco ainda nã é previsto em lei, motivo pelo qual não tem 

o condão de afastar a pretensão do promovente. Ainda a alega inépcia 

não deve prevalecer. A preliminar de inépcia da inicial, já que da narração 

dos fatos não decorreria logicamente a conclusão, não merece prosperar. 

O artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial 

será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Após 

realizar uma leitura atenda da inicial cheguei a conclusão de que ela 

preenche todos os requisitos legais. Diante disso o autor expôs sua 

pretensão, o que, inclusive, possibilitou a apresentação de resposta, não 

se podendo averbar de inepta a inicial. Nesse sentido, o jurista Nelson 

Nery Jr. Ensina, verbis: “Havendo pedido, ainda que irregular, como por 

exemplo, no caso de o autor deduzir pedido genérico quando a lei não 

autoriza, não ocorre a inépcia, pois esta só se verifica quando houve 

ausência de pedido ou causa de pedir.” (Código de processo civil 

comentado. Revista dos Tribunais, 2003. p. 680). Aliás, “nada obstante 

confusa e imprecisa, se a petição inicial permitiu a avaliação do pedido e 

possibilitou a defesa e o contraditório, não é de considerar-se inepta[1]”. 

No mais, verifico que da narrativa dos fatos decorre logicamente a 

conclusão, o pedido é juridicamente possível e não há pleitos 

incompatíveis entre si, pelo que rejeito a preliminar suscitada. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese n.º 07 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao 

consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade 

que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os 

mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de 

igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia 

nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na 

exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão 

almejada justiça social. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte 

no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004). 132138099 – CIVIL – Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Defeito na 

prestação do serviço (CDC, art. 14). Fraude perpetrada por terceiro. 

Responsabilidade civil objetiva. Negativação indevida do nome do 

consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Dano presumido. quantum 

indenizatório mantido. Recurso improvido. 1. Configurada a relação de 

consumo (CDC, art. 2º, 3º, e 22) e presentes a verossimilhança das 

alegações bem como a hipossuficiência do consumidor, estabelece-se a 

inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à apelante 

demonstrar o fato alegado como justificativa para o ato ilícito que lhe é 

imputado. 2. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados aos seus clientes na prestação de serviços, em face do 

disposto no art. 14 do CDC, sendo inadmissível, portanto, imputar os 

pesados ônus da fraude perpetrada por terceiros ao consumidor, 

mormente quando a empresa de telefonia assume o risco do cometimento 

de possíveis fraudes perpetradas por terceiros, ao disponibilizar à sua 

clientela facilidades na instalação da linha. 3. O fato de o terminal 

telefônico ter sido instalado em nome do apelado não implica tenha sido 

por ele solicitado, ou seja, não se pode inferir que tenha ele celebrado o 

contrato que deu origem ao débito, competindo à apelante comprovar que 

instalou a linha mediante efetivo requerimento do consumidor. 4. O apelado 

não pode responder pelo pagamento de serviços que não contratou ou 

utilizou, sendo ilícita a inscrição de seu nome em cadastros restritivos por 

dívidas eventualmente feitas por terceiros ou mesmo inexistentes. Deve, 

assim, responder a apelada pelo prejuízo causado, uma vez que a 

anotação sem a existência de dívida que a autorize atinge um atributo da 

personalidade do consumidor, qual seja: O direito ao bom nome. 5. Na 

esteira da mais pacífica jurisprudência emanada dos tribunais pátrios, o 

dano moral considera-se presumido pela simples negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. 6. A reparação do dano 

moral deve ser impositiva, toda vez que a prática de qualquer ato ilícito 

viole a esfera íntima da pessoa, causando-lhe humilhações, vexames, 

constrangimentos, dores etc. 7. O valor da indenização por danos morais 

quando fixado em valores razoáveis e proporcionais, sopesando o juiz a 

quo as circunstâncias do caso o grau de culpa dos envolvidos, a 

conseqüência e a extensão do ilícito, não merece reforma. 8. Nos termos 

do artigo 55 da Lei dos juizados especiais (Lei nº. 9.099/95), condeno a 

apelante ao pagamento das custas processuais, porém deixo de 

condená-la em honorários advocatícios tendo em vista que o apelado não 

constituiu defensor. 9. Recurso conhecido e improvido, legitimando a 

lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei 

9.099/95. Unânime. (TJDF – ACJ 20060710048998 – 1ª T.R.J.E. – Rel. Des. 

Nilsoni de Freitas – DJU 24.11.2006 – p. 199). Forte nessas premissas 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu a contento do ônus que 

lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil 

apresentada pela parte reclamante. Em relação ao pedido de dano moral, 

cumpre salientar que o representante legal da reclamada, jamais poderia 

agir daquela forma, com um cliente, pois se o mesmo se houvesse dívidas 

para com a reclamada, a mesma deve discuti-las, DENTRO DA LEI, sem, no 

entanto ficar coagindo a pagá-las enviando faturas cada vez maiores e 

pior de forma ilícita e ilegal, inclusive de forma arbitrária e agressiva. Em 

relação à negativação indevida junto ao SERASA, apesar da dívida já 

adimplida, também razão assiste a parte Reclamante, pois não se há 

questionar o prejuízo diante do próprio significado proclamado e apontado 

pelos órgãos de controles de créditos criados pelos bancos/comércios - o 

SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos de Títulos: constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Além de que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, 

norma de ordem pública nos mostra que nenhum devedor deverá ser 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça enquanto 

perdurar qualquer litígio. Comprovado que o Reclamante nada devia à 

Reclamada, o dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do 

mesmo em cadastro de maus pagadores, deve ser ressarcida pelo dano 

causado independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos 

prejuízos patrimoniais. Portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, 

a intranqüilidade, o abalo a moral do reclamante, que sentiu ferida no seu 

direito de cidadão e consumidor, tendo sofrido a humilhação de ficar horas 

ao telefone tentando inutilmente resolver o problema, bem como pelo fato 

de poder ter ainda seu telefone cortado por inadimplência erroneamente 

imputado a ele pela empresa reclamada. Tais fatos, que não podem ser 

confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira 

qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando 

sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares 

normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da recorrente de 

indenizar o usuário/consumidor lesado. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM JUÍZO – 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

EXCLUSÃO DO NOME, ATÉ JULGAMENTO DA LIDE – PROVIDÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR – RECURSO PROVIDO – ex VI do art. 42 do Código 

de Defesa do Consumidor o devedor não será submetido a qualquer tipo 

de constrangimento ou ameaça, enquanto discutido em juízo o valor real 

do débito, pelo que não pode ser tratado como inadimplente, o que impede 

ter seu nome incluído nas centrais de informações de crédito (SPC ou 

SERASA)". "Aliás, é assente, na doutrina, que a negativação só se torna 

possível se houver certeza da existência e valor da dívida (Rizzatto Nunes 

"Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", p. 515), isto é, 

inquestionamento do débito (Renato Afonso Gonçalves, "Bancos de 

Dados na Relação de Consumo, p. 57), razão porque, havendo dúvida 

razoável, sobre o seu valor ou a própria existência, descabida a 

manutenção do nome do devedor no arquivo" (Vasconcellos e Benjamim, 

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, p. 382). (TJPR – Ag Instr 

0147831-7 – (11520) – Londrina – 6ª C.Cív. – Rel. Des. Airvaldo Stela 

Alves – DJPR 01.03.2004). INDENIZAÇÃO - Dano moral - Exigência 

indevida de crédito por estabelecimento bancário - Reconhecimento, por 

este, da inclusão do nome do autor no Serasa - Dano moral positivado, 

ainda que a restrito círculo próximo a ele - Aplicação do art. 1.531 do 

Código Civil - Recurso provido em parte para diminuir o valor da 

indenização. (Apelação Cível n. 228.286-1 - Osasco -3ª Câmara Civil - 

Toledo César -10.10.95 - V.U.). Não há regras objetivas para a fixação do 

dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, 

sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as 

condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo; prudência e severidade. 

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade 

Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos morais”, 

publicada na RJ nº 231, jan./97, p. 11). CIVIL – CONSUMIDOR – 

PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – DEFEITO – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONE – DEMORA NO CONSERTO – 

DIFICULDADE NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – MANUTENÇÃO 

INCORRETA – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO – 1. A dificuldade de se obter a 

correta manutenção no serviço de telefonia fixa, gerando com isso a 

indisponibilidade do sistema por longo período gera dano moral, máxime se 
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após inúmeras reclamações da falta do serviço junto à operadora, a 

resposta que se obtém é que o defeito já fora solucionado, 

configurando-se verdadeira desídia e negligência da empresa. 2. É certo e 

notório que o ato desidioso da empresa causou grandes transtornos à 

vida do autor. Configurando o ato culposo da ré, o dano experimentado 

pelo autor e o nexo de causalidade entre ambos, mercê do art. 186 do CC, 

constituído está o ato reparável. 3. Para a fixação do valor da indenização, 

a jurisprudência dos tribunais e a doutrina majoritária têm entendido que 

devem ser observados os seguintes requisitos: condições econômicas e 

sociais da vítia e do ofensor, de forma a não acarretar um enriquecimento 

exagerado por parte da recorrida; a observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade; a intensidade da culpa do réu; a 

gravidade e repercussão da ofensa; bem como as circunstâncias em que 

se deu o evento. (TJDF – AC 2004.01.1.033639-5 – 2ª T.R. – Rel. Juiz 

Alfeu Machado – DJU 01.10.2004 – p. 110). AÇÃO DECLARATÓRIA – 

CARTÃO DE CRÉDITO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – VERIFICADA A 

INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DECLARADO NO APONTAMENTO DO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– RECURSO PROVIDO – Procede o pedido inicial da ação declaratória, 

quando não demonstrada a exigibilidade do crédito declarado no 

apontamento dos cadastros de restrição ao crédito. A indenização por 

dano moral independe de qualquer vinculação com o prejuízo patrimonial, 

por estar diretamente relacionada com valores eminentemente espirituais e 

morais, bastando a demonstração da lesão e do nexo causal com o fato 

que a ocasionou; é de ser deferido o pedido de dano moral, decorrente do 

indevido registro nos cadastros de restrição, mantidos pela serasa, 

quando verificada a inexigibilidade do crédito. (TJMS – AC 

2002.004869-0/0000-00 – Campo Grande – 4ª T.Cív. – Rel. p/o Ac. Juiz 

Elpídio Helvécio Chaves Martins – J. 13.04.2004). POSTO ISTO, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, já qualificada, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), à Reclamante também já qualificada, acrescidos de juros 

legais e correção monetária a partir deste decisum, bem como declaro 

inexistente o débito alegado. Determino ainda, que seja retirado qualquer 

protesto ou negativação referente ao título ora litigado, sob pena de multa 

que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, 

alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento).L P. R. I. C. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito [1] in JTJ 141/37

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FREIRE FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000290-49.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDA FREIRE 

FERNANDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte reclamante, alegando que há na sentença 

prolatada omissão/contradição. Requer, por fim, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração, suscitando a incompetência dos Juizados 

Especiais, requerendo o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim 

de que seja reformada a decisão. PRELIMINARMENTE – TEMPESTIVIDADE 

Aduziu o Embargante serem os Embargos tempestivos pois considerou em 

sua contagem de prazo apenas os dias úteis conforme Código de 

Processo Civil. Pois bem, conforme Lei 13.728 de 31 de Outubro de 2018, 

houve alteração da contagem dos prazos no âmbito dos Juizados 

Especiais, passando a serem computados somente os dias uteis, 

acompanhado o diploma processual. Assim, deixo de conhecer os 

Embargos por serem manifestamente intempestivos, visto que a sequer 

havia sido promulgada quando houve a publicação da sentença ora 

guerreada. Considerando que houve a publicação da sentença por DJE em 

28/06/2018, tem-se como o ultimo dia de prazo 09/07/2018, e os Embargos 

foram protocolados em 11/07/2018, ou seja fora do prazo legal. Assim, 

não conheço dos embargos de declaração em razão de sua 

intempestividade, mantendo a sentença por suas próprias razões de fato 

e de direito. PRI. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com 

fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

proposto pelo Embargante, já qualificado nos autos, diante a 

intempestividade dos embargos, mantendo inalterada a decisão lançada. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 14 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024105-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTINO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FLORINDO NETO (RÉU)

ANSELMO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

BELMIRO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

SERAFIM FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ARMANDO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JACINTA MARIA OLIVEIRA BARRETO (RÉU)

GENY LOPES DE OLIVEIRA (RÉU)

JORDINA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS FLORINDO DE OLIVEIRA OAB - 012.193.001-79 (REPRESENTANTE)

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO dos advogados dos 

litigantes, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), manifestarem em 

05 dias, interesse na produção de prova testemunhal, haja vista a 

longínqua data em que a providência foi deferida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-32.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEUSA DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA CRUZ (AUTOR(A))

GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DECISÃO Processo: 1000763-72.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, MARIA DO SOCORRO 

LUCIANO DA CRUZ RÉU: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO Vistos, 

GUARACIABA LUCÍNIO DA CRUZ e MARIA DO SOCORRO LUCINIO DA 

CRUZ SILVA, interpuseram a presente ação de indenização por danos 

morais, eletronicamente, em face da Fazenda Pública Municipal de São 

José do Rio Claro/MT, quando então protestaram pela distribuição por 

dependência ao processo físico Cód. 52168, em tramite perante a Primeira 

Vara desta comarca. Ocorre que, por se tratar o presente feito de autos 

dependentes de um processo que tramita fisicamente, sua distribuição 

deverá se dar do forma física, conforme Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 

de abril de 2018, notadamente em seu art. 13, in verbis: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas 

nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos 

físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. 

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. Isto posto, nos termos do § 2.º do art. 13 da Resolução 

TJ-MT/TP n.º 03/2018, determino o arquivamento dos presentes autos, 

devendo a parte autora intimada para providenciar a distribuição física do 

presente feito. Sem custas, posto que defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro-MT, 23 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000696-10.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO RÉU: COMPANHIA 

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. Cuida-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação 

de não fazer e reparação de danos morais e materiais, interposta por 

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO contra COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL –PREVISUL, ambos qualificado. Postulou 

a parte autora pela concessão da assistência judiciária gratuita, sob a 

arguição de não possui condições financeiras de arcar com as custas e 

demais despesas processuais, sem que isso lhe acarrete prejuízos. 

Consabido que a concessão de assistência judiciária gratuita decorre de 

efetiva demonstração de carência econômica, mesmo momentânea, 

independentemente da condição de pobreza ou miserabilidade da parte, 

consoante estabelece o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, 

combinado com o artigo 5º, LXXIV da CF. Todavia, a autora não carreou 

ao feito qualquer elemento capaz de demonstrar que não possui 

condições de arcar com as despesas processuais, sequer sua profissão 

foi declinada na exordial, o que por sua vez deverá ser corrigido, nos 

termos do art. 319, inciso II, do CPC. Deste modo, inicialmente, determino a 

emenda da exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora 

complete sua qualificação, declinado qual sua profissão, sob pena de seu 

indeferimento. Inteligência do art. 321 do CPC. No mesmo lapso, deverá a 

parte autora, sob pena de indeferimento da postulação pela assistência 

judiciária, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, comprovar sua 

hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 28 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000697-92.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO RÉU: SABEMI 

SEGURADORA SA Vistos. Cuida-se de ação de ação declaratória de 

inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer e 

reparação de danos morais e materiais, interposta por ADRIANA MARIA 

CORREA DE CARVALHO contra SABEMI SEGURADORA SA., ambas 

qualificado. Postulou a parte autora pela concessão da assistência 

judiciária gratuita, sob a arguição de não possui condições financeiras de 

arcar com as custas e demais despesas processuais, sem que isso lhe 

acarrete prejuízos. Consabido que a concessão de assistência judiciária 

gratuita decorre de efetiva demonstração de carência econômica, mesmo 

momentânea, independentemente da condição de pobreza ou 

miserabilidade da parte, consoante estabelece o art. 98, caput, do Código 

de Processo Civil, combinado com o artigo 5º, LXXIV da CF. Todavia, a 

autora não carreou ao feito qualquer elemento capaz de demonstrar que 

não possui condições de arcar com as despesas processuais, sequer 

sua profissão foi declinada na exordial, o que por sua vez deverá ser 

corrigido, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Deste modo, determino 

a emenda da exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

autora complete sua qualificação, declinado qual sua profissão, sob pena 

de seu indeferimento. No mesmo lapso, deverá a parte autora, sob pena 

de indeferimento da postulação pela assistência judiciária, nos termos do 

art. 99, § 2.º, do CPC, comprovar sua hipossuficiência. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. De São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000717-83.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO GIULIANO STELA (EXECUTADO)

F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000717-83.2018.8.11.0033. EXEQUENTE: ELCIO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME, FRANCO GIULIANO 

STELA Vistos. Não obstante a declaração de que o requerente não pode 

arcar com as custas e despesas processuais, até o presente momento 

não vislumbro estarem presentes as condições para o deferimento da 

assistência judiciária gratuita perseguida. Embora na inicial tenha o autor 

se qualificado como prestador de serviços gerais, a natureza e objeto da 

causa, execução de valor expressivo, por óbvio, não se pode presumir 

ser o requerente pobre, na acepção jurídica do termo. O art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 
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integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. Assim, faculto ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo assinalado, 

certifique-se. Após, tornem-se os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro - MT, 5 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000729-97.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000729-97.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

PRADO RUIZ Vistos. A guia de recolhimento de distribuição que se 

encontra nos autos fora recolhida de forma errônea, eis que recolhida em 

favor da Comarca de Cuiabá/MT. Assim, intime-se a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias promover o recolhimento das custas e 

despesas inerente a presente carta precatória, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. São José do Rio Claro – MT, 08 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000727-30.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO CASTANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DECISÃO Processo: 1000727-30.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): JOAO SERGIO CASTANHA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de ação 

revisional de contrato c/c consignação em pagamento com pedido de 

tutela de urgência interposta por JOÃO SÉRGIO CASTANHA em face de 

BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

Alegou, em apertada síntese, ter adquirido do requerido um veículo 

marca/modelo Volhswagen/Gol, ano/modelo 2009/2010, tendo financiado a 

monta de R$ 14.000,00, cujo valor total financiado acrescido de juros 

perfaz a monta R$ 16.9339,64, a serem pagos em 48 parcelas no valor de 

R$ 552,00, totalizando o saldo devedor em R$ 26.496,00. Contudo, o valor 

devido, extirpadas as irregularidades do contrato, seria a monta de R$ 

10.981,55, que pretende seja diluída nas 35 parcelas vincendas do 

contrato, representando o valor mensal de R$ 397,98. Postulou, em sede 

tutela de urgência, seja determinado que a Ré exclua o nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito, independentemente do depósito de 

qualquer valor, por não se encontra em mora, sucessivamente, requereu o 

deferimento da tutela antecipada, com o depósito da quantia fixada nesta 

exordial como incontroversa, com a exclusão do nome do mesmo dos 

cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento da multa acima 

evidenciada. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Para o deferimento da antecipação de tutela no 

tocante ao pedido de exclusão ou impedimento da inscrição do devedor 

nos cadastros de inadimplentes, faz-se necessária a concomitância de 

três elementos: a) haja ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) haja efetiva demonstração de 

que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte 

do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou 

preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. No caso do 

feito, verifico o preenchimento de tais requisitos. Aparente o abuso no 

contrato de crédito objeto da lide. Assim, verificada abusividade no 

contrato sub judice, aliada ao oferecimento dos depósitos da parcela do 

valor incontroverso, o que também é requisito para a concessão da liminar 

almejada, impõe-se o deferimento do pedido da parte autora. Neste 

contexto, demonstrado que a contestação da cobrança se funda na 

aparência do bom direito, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para fins 

de determinar que, mediante o depósito da parcela que o autor entende 

incontroversa, a requerida se abstenha de inscrever o autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, relativo ao contrato objeto da lide, enquanto 

tramitar a presente demanda, sob pena de incidência de multa diária de R$ 

500,00 pelo descumprimento, limitado ao montante final máximo de R$ 

10.000,00. De outro lado, considerando que a parte autora não 

demonstrou tenha a parte requerida inserido seu nome em cadastros 

negativadores, deixo de determinar a exclusão pretendida. Seguindo, 

tenho que a posse do veículo dado como garantia deve permanecer com a 

parte autora, posse condicionada à realização dos depósitos solicitados. 

Encaminhe-se ao CEJUSC para designação de data para 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO. Cite-se a parte ré para comparecer à sessão 

de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, acompanhado de advogado, e para, 

querendo, oferecer contestação e reconvenção (art. 334, caput e §9º, do 

NCPC). Eventual desinteresse na realização da mediação/conciliação 

deverá ser informado ao juízo, por petição, com 10 dias de antecedência, 

contados da data designada para a sessão (art. 334, §5º, do NCPC). Na 

hipótese de a sessão não se realizar em função da manifestação 

expressa de desinteresse de ambas as partes (art. 334, §4º, I, do NCPC), 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação correrá da 

data do protocolo do pedido de cancelamento formulado pela parte ré (art. 

335, II, NCPC); caso contrário, o prazo será contado a partir da data da 

solenidade. Juntamente com a contestação deverá a ré trazer aos autos 

os contratos, extratos e demais documentos envolvendo as partes, já que 

se trata de relação de consumo, pelo que, também, vai determinada a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC, sem qualquer 

ônus ao demandante, e sob pena de aplicação do disposto nos artigos 

355 e seguintes do CPC. Do mandado deverá constar a advertência à 

parte ré de que, não oferecida contestação, no prazo legal, será 

considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados na 

inicial, cuja cópia integral deverá instruir o mandado. Também deverá a 

parte ré ser advertida de que o não comparecimento injustificado à sessão 

de mediação/conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e sancionado com multa de até 2% sobre o valor da causa (§8º do 

art. 334 do NCPC). Intime-se a parte autora, por seu advogado, advertida 

das penas para o caso de ausência injustificada (art. 334, §3º), bem como 

para que acompanhe o eventual cancelamento da mediação/conciliação 

em razão da anuência da parte ré com a dispensa por meio das 

informações processuais disponíveis na internet. Apresentada ou não 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

São José do Rio Claro – MT, 08 de novembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27278 Nr: 1152-55.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 
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OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para informar eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 924, inciso I do CPC.

Após, conclusos para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51123 Nr: 256-07.2013.811.0033

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMARILDO ARQUAZ, FABRICIO DE 

OLIVEIRA FREITAS, ATANILIO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 544 e 547 do Código de 

Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para JULGAR 

restaurado o inquérito policial n.º 889-28.2007.811.0033 – cód. 19113, 

devendo ser trasladada cópia desta decisão aos referidos autos para o 

regular prosseguimento e processamento daquele feito.Intimem-se os 

investigados, o Ministério Público Estadual, bem como a autoridade policial 

dos termos desta decisão.Encaminhem-se cópia destes autos ao 

Ministério Público Estadual para possíveis providências no sentido de 

averiguar a responsabilidade criminal dos possíveis agentes responsáveis 

pelo desaparecimento dos autos originais, nos termos do art. 546 do 

Código de Processo Penal.Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52015 Nr: 1227-89.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:SP/146.977, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 PROCESSO: 1227-89.2013.811.0033

CÓDIGO: 52015

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ

EXECUTADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

DESPACHO

 Vistos.

Deixo de analisar o pleito de litigância de má-fé, quando da prolação de 

eventual sentença extintiva dos autos.

No mais, quanto o requerimento formulado pela parte autora, no sentido de 

intimar o executado para recolher o valor correspondente a 15% do valor 

atualizado da causa a titulo de honorários sucumbenciais, defiro.

Por fim, defiro a conversão do depósito dos valores contidos nos 

presentes autos em renda em favor do exequente, constando os dados 

para levantamento do valor na fl. 59.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 298-51.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22.583/O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21011/O, MARCONDE SARTOR - OAB:3585/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

ANTÔNIO SLOVINSKI interpôs embargos de declaração sustentando, em 

síntese, que a sentença de fls. 117/126, que julgou parcialmente 

procedente a ação, é omissa, posto que não teria enfrentado todas as 

teses por ele suscitadas (co-responsabilidade/inércia da autora quanto à 

transferência do imóvel) e consequentemente, postulou seja excluída ou 

minorada a condenação ao pagamento de danos morais.

É o resumo do necessário.

Fundamento e Decido.

Por serem tempestivos, a teor do artigo 1.023 do Código de Processo Civil 

de 2015, conheço os embargos, e no mérito, rejeito-os na sua totalidade, 

haja vista que patente o seu descabimento, eis que não vislumbro 

qualquer contradição, omissão, obscuridade na sentença proferida nos 

autos.

 Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade 

ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de alguma tese, prova, ou de algum pedido 

das partes.

No caso em estudo, verifico que não há omissão a ser sanada. Na 

verdade, o embargante manifestou sua discordância com os termos da 

sentença pretendendo sua modificação.

Inobstante frisar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 

todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

 Nesse sentido, os seguintes arestos ora compilados:

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NATUREZA 

GENÉRICA – ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – 

AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 

2º, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.1 – Ausente a omissão, 

notadamente quanto às principais teses trazidas pela parte, não há falar 

em acolhimentos dos Embargos de Declaração. No caso, não há falar em 

fixação dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, § 1º, 

CPC se a quantia é ilíquida. Ademais, o juiz não é obrigado a enfrentar, um 

a um, todos os argumentos da parte. 2 – Se os Declaratórios foram 

manejados com o intuito manifestamente protelatórios, é de rigor a 

aplicação da multa processual. No caso concreto, O Embargante opôs 

Aclaratórios com o fim de que todas as teses de defesa fossem 

analisadas, em que pese ao julgador tenha fundamentado seu 

convencimento (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018)

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA 

LICITAÇÃO. LABORATÓRIO DETENTOR DA PATENTE DE MEDICAMENTO. 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO 

JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO 

CPC. 1. Hipótese em que não se verifica qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no aresto que justifique a interposição dos embargos 

declaratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam para 

rediscussão do mérito, assim como o Julgador não está adstrito a rebater 

todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar 

logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão. 3. O acórdão 

hostilizado, ao negar provimento ao agravo de instrumento da embargante, 

apreciou adequadamente todas as questões pertinentes ao mérito do 

recurso, inexistindo omissão capaz de ensejar a integração do decisum 

através do presente recurso. Hipótese em que não restou comprovado o 

periculum in mora a justificar a concessão da liminar no Mandado de 

Segurança impetrado pela ora recorrente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70079143038, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 14/11/2018)

Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero 

descontentamento das razões de decidir.
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Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, 

mantenho incólume os termos da sentença de fls. 117/126.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 53, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55872 Nr: 1496-94.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON JURANDIR BRIANTE, JULIANO 

COELHO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Visto,

 Considerando que a Ação Revisional n. 738521 já se encontra julgada, em 

grau recursal, conforme decisão de f. 240, razão assiste a tornar a 

competência a este Juízo.

Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 1726-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 79/80, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 2070-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVAL SEMAN, GRACIOMAR BUENO SEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE T. STRUCKEL - 

OAB:3874/RO, ROMILDO EDUARDO BENEDETI - OAB:4436/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 80, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 1726-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Visto, .Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais 

valores depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, 

limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição 

de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20737 Nr: 593-69.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CALHEIROS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre o cálculo apresentado pela parte executada, intime-se a parte 

exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77606 Nr: 479-81.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do 

documento de f. 91/91v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20416 Nr: 269-79.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 138.

Expedido RPV às f. 141/144, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f.147

Por essas razões, defiro o pedido de f. 149 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29381 Nr: 130-25.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, conforme certidão de f. 178.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 1668-31.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO MISAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Visto,

Defiro a habilitação da herdeira de f. 139/141, que deverá passar a figurar 

no pólo ativo do feito como sucessora processual.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 1451-61.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HUBNER BUSS, LEUSA FISCHER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FISCHER BUSS WEISS - 

OAB:14727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Sobre a petição e valor depositado pelo embargado às f. 146/148, 

manifeste-se o embargante, em 5 (cinco) dias e, após, voltem para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63110 Nr: 657-98.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILDA ROMÃO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 70-52.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/01/2018, às 

14:30horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 1809-31.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361
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 Visto.

Defiro o pedido de f. 364 para que o executado seja intimado para 

informar, em 5 (cinco) dias, a localização do veículo mencionado, sob vista 

ao exequente, em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1771-82.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195/MT, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, JÁDER 

FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:OAB/MT 12.99, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Visto.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, manifeste-se a parte 

autora, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 3051-88.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO, DILVANA DE LOURDES 

MINUSCULI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para que informe eventual satisfação integral 

de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias e, após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 682-82.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS 

LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12454

 CERTIDÃO

INTIMO a parte requerida Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda para 

que, no prazo legal, retire as cartas precatórias expedidas ou realize o 

seu preparo para a devida distribuição nos Juízos Deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26167 Nr: 37-96.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO D'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA GEMIO DOS REIS 

GONÇALVES - OAB:134.821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO BERTOL - 

OAB:31.466/RS

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

consulta infrutífera de fls. 177/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1367 Nr: 30-90.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire nesta 

secretaria o Edital de Intimação expedido e promova a devida publicação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67433 Nr: 3057-85.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 2429-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES 

PODER LTDA ME, WAGNER ROBERTO LORDANO, JOSÉ MARIA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 2083-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, ANNA 

PEREIRA DA SILVA, CARTÓRIO DO 20º TABELIONATO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Figueiredo Kumuchian 

- OAB:7.946/MT, HELIO LOBO JUNIOR - OAB:25120, LUIS SÉRGIO DEL 

GROSSI - OAB:8294-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, NARCISO 

ORLANDI NETO - OAB:191338, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 (...) 3. Ante o exposto, SUSPENDO a realização da audiência de instrução 

designada para o dia 13-12-2018, às 13h30min, relegando a designação 

de nova data assim que franqueado a todos Requeridos manifestação 

quanto aos embargos de declaração opostos pela Requerente, bem como 

depois de apreciados os aclaratórios.De igual forma, deixo por ora de 

assinar e encaminhar a Carta Precatória encontradiça na contracapa 

destes autos, a ser enviada para a Comarca de Umuarama – PR, 

constante da movimentação datada de 12-11-2018, inadvertidamente, 
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como expedida. Isso porque os embargos de declaração pendentes de 

análise, opostos pela Requerente, pretende que na missiva sejam 

inseridos documentos outros que os determinado judicialmente. 4. 

Cumpram-se as alíneas “d” e “e” do item 4 da decisão de fls. 2.858/2.860, 

com as modificações promovidas nesta decisão(...) 5. Transcorrido os 

prazos constantes dos itens 4.1 e 4.2, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos.6. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 2418-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:4.903/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAÍSSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 Vistos etc.

1. CANCELO a audiência de mediação/conciliação designada pelo CEJUSC 

desta unidade judiciária, a ser realizada na data de 27-11-2018, porque 

prejudicada, a teor da petição de fls. 169/169-verso, protocolada em 

01-11-2018, pela parte ré Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., 

onde manifesta expressamente “não ter interessa na realização da 

mesma, haja visa que é praticamente impossível uma conciliação ante a 

complexidade das alegações, bem como diante de diversas ações do 

Autor sobre a mesma área”.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes litigantes do inteiro teor da 

presente decisão.

b) CIENTIFIQUE-SE a mediadora/conciliadora do CEJUSC, do teor inteiro 

teor da presente decisão.

c) AGUARDE-SE o decurso do prazo para a parte ré apresentar 

contestação.

d) DECORRIDO o prazo para apresentar para defesa, com ou sem 

manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

e) Após, voltem-me conclusos.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 084/2018-CNPar-O Drº Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...Considerando que a 

Distribuidora, Contadora e Partidora, Aline Rosa da Silva Maia, matrícula 

25944, esta usufruindo férias no período de 19 de novembro a 08 de 

dezembro de 2018.RESOLVE Designar a servidora Patrícia Raquel S. 

Mendonça Ferreira, Técnica Judiciária, matrícula 9333, lotada no CAA, 

para exercer o cargo de Distribuidora, Contadora e Partidora nesta 

Comarca no período de 19 de novembro a 08 de dezembro de 

2018.Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.Vila Rica - MT, 

22 de novembro de 2018-Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz de Direito 

e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000398-67.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TED JONES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligencia, deverá entrar em contato 

telefonico com a gestora geral (responsavel pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila Rica, 

26 de novembro de 2018. Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

35541603

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22791 Nr: 258-94.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMÁ HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alonso de Souza Pinheiro - 

OAB:80-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal, a 

fim de apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 486-93.2016.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ FLUMIAN, JANE MARGARETTE DROPPA 

FLUMIAN, LUIZ BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAJOIAS AGROPECUARIA LTDA, ITACIR 

FERNANDES SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6.090 OAB/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através do 

seu advogado, para se manifestar com a maior brevidade possível, quanto 

aos documentos apresentado nos autos às fls. 408/414, bem como para 

proceder o recolhimento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de emissão de posse expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 1237-12.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PRIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIMAR MENDES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20928 Nr: 1185-94.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMFM, TSFM, HEULILIA CELMA FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TOLEDO MARRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o processo não é um jogo de esperteza e que os 

sujeitos processuais devem cooperar para solução do conflito, 

considerando que após a decretação da prisão do executado, as partes 

pactuaram nos termos do documento de fls. 88/91, cujo acordo as partes 

ratificam os endereços constantes nos autos e apontam seus respectivos 

advogados, DEFIRO o petitório de fls. 122/126, para determinar a 

citação/intimação do executado, via DJE, na pessoa de seu patrono 

indicado às fls. 91, para efetuar o pagamento da dívida alimentícia no valor 

de R$ 18.309,40, conforme planilha de fls. 127/128.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-69.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos, Recurso tempestivo e 

preparo devidamente recolhido. Desta forma, RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, caso queira. Após, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. VILA RICA, 23 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moras 

e Silva Juiz(a) de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, AMANDA 

CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392, Bruno Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, 

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ 

FILHO - OAB:27171, CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline 

Cristine Faria Rabito - OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431/B - MT, 

FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, Fábio de Oliveira 

Pereira - OAB:13884, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - 

OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - 

OAB:8.141-B, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair 

Pereira Martins - OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15.280A, Marcio Vinícius Costa Pereira - 

OAB:22.195-A/MT, Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena 

Grossi dos Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo 

Bueno Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, RENATO 

LUIZ FRANCO DE CAMPOS - OAB:209784 OAB/SP, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR, Sandra Khafif Dyana - OAB:131646, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho 

Lopes - OAB:131.298/RJ, William Carmona Maya - OAB:257198

 Vistos em correição

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À REF.144

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo recuperando aduzindo 

contradição quanto a decisão que fixou a remuneração do administrador 

judicial.

 Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Nada há para ser reapreciado ou sanado.

 Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada contradição.

 Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

 Outrossim, pesem as considerações do recuperando não há que se falar 

em contradição na decisão que fixou a remuneração do administrador 

judicial, vez que, este juízo pautou-se na complexidade do trabalho e nos 

valores praticados no mercado para o desempenho de atividades 

semelhante, conforme preleciona o art.24, §1 da LRF.

 Ademais, de análise dos autos verifica-se que o recuperando apresentou 

uma lista com 739 (setecentos e trinta e nove) créditos com o valor total 

de R$ 372.659.782,97 (trezentos e setenta e dois milhões, seiscentos e 

cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete 

centavos), os quais foram individualmente verificados pelo administrador 

judicial, que, após analisar os documentos e as divergências/habilitações 

apresentadas, realizou os devidos ajustes, consolidando uma relação de 

credores totalizando R$ 165.233.409,15 (cento e sessenta e cinco 

milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e nove reais e quinze 

centavos) em moeda nacional e US$ 35.648.912,69 (trinta e cinco milhões, 

seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e doze dólares e sessenta e 

nove centavos) em moeda estrangeira.

 Desse modo, não há que se falar que o percentual da remuneração do 
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administrador judicial deve incidir sobre a relação de credores do edital, 

vez que, nesses casos deve-se levar em conta as atribuições impostas 

ao administrador.

 No presente caso, é patente que o administrador judicial foi obrigado a 

analisar 739 (setecentos e trinta e nove) créditos para realização dos 

ajustes necessários, sendo assim, não pode assim ter sua remuneração 

prejudicada pelo bom trabalho realizado nos autos, razão pela qual 

mantenho a decisão que fixou a remuneração do administrador judicial 

pelos seus próprios fundamentos.

 Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. 

ADMINISTRADOR JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO PARA AFERIR O VALOR 

DOS HONORÁRIOS. A recuperanda alega que o percentual deve incidir 

sobre a relação de credores prevista no edital do art. 7º, §2º, da Lei n. 

11.101/05, e não sobre o saldo devedor apresentado por ela no momento 

da propositura da ação. Sem razão. Complexidade do trabalho do 

administrador judicial parte justamente da relação de credores 

apresentada pela própria recuperanda ao formular o pedido de 

recuperação. A relação de credores e o saldo apurado por ocasião da 

publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei n. 11.101/05 são reflexos 

diretos da atuação do administrador judicial a partir da lista de credores 

trazida pela recuperanda em seu pedido inicial. Decisão mantida. Recurso 

improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2168419- 56.2017.8.26.0000; 

Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2018; 

Data de Registro: 15/01/2018) TRECHO DO VOTO: “(...) Conforme leciona 

Fabio Ulhoa Coelho, é claro que na definição da remuneração do 

administrador judicial deve-se levar em conta principalmente a extensão 

das atribuições cometidas ao administrador (Comentários à Nova Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas, 2005, Saraiva, p. 70). (...) A 

relação de credores e o saldo apurado por ocasião da publicação do edital 

do art. 7º, §2º, da Lei n. 11.101/05, são reflexos diretos da atuação do 

administrador judicial a partir da lista de credores trazida pela 

recuperanda, atraindo para o processo uma gama de credores, cujos 

créditos devem sujeitar ao trabalho do auxiliar do Juízo quando de sua 

nomeação pelo magistrado (art. 52, I). Reconhecido que a base de cálculo 

deve ser os valores envolvidos na recuperação (art. 24, §1º, da Lei n. 

11.101/05) no momento da formulação do pedido, de rigor manter a r. 

decisão agravada. (...)” (grifo nosso)

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

 II - DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM

Compulsando os autos entendo que comporta acolhimento o pedido 

formulado pelo Recuperando à ref.208, para prorrogação do chamado 

prazo de blindagem.

Isso porque a decisão que deferiu o processamento da presente 

Recuperação Judicial foi proferida em 16.03.2018 e publicada em 

20.03.2018, tendo o recuperando apresentado o respectivo Plano de 

Recuperação em 21.06.2018 e, portanto, dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias previsto no artigo 53, da Lei 11.101/05, vez que, os 

prazos fixados na Lei de Recuperação Judicial e Falências, estavam 

sendo contados de acordo com a determinação deste juízo, apenas em 

dias úteis (Ref. 12).

Conclui-se, portanto, que o Recuperando vêm observando rigorosamente 

os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum 

interesse procrastinatório, razão pela qual não pode ser penalizado por 

outros fatores exógenos que tenham gerado atraso na tramitação do 

processo.

Oportuno destacar que nesse prazo de 180 dias, que se constitui em uma 

espécie de moratória imposta pela lei, e no qual terá seu patrimônio 

protegido de iniciativas individuais de execução, que o devedor poderá 

trabalhar junto aos credores para criar um ambiente favorável à 

negociação coletiva.

Todavia, entendo que uma vez escoado o prazo de blindagem sem que 

tenha ocorrido a Assembleia Geral de Credores, as ações e execuções 

individuais poderão ser retomadas, inviabilizando assim o ajuste coletivo 

que terá por fim deliberar sobre o plano muitas vezes elaborado com base 

na reestruturação de dívidas negociadas durante esse período, 

contrariando o princípio da preservação da empresa.

Sobre o tema, assim leciona Waldo Fazzio Júnior:

“...em face de ações eclodidas imediatamente após o decurso desse 

prazo, deve ser levado em conta que a preservação patrimonial da 

empresa em recuperação ao pode ser desfavorecida por retardamentos 

justificados. Na avaliação dessas situações atípicas, procedendo ao 

exame global da situação da empresa e das circunstâncias processuais, o 

juiz terá sempre em mente que os objetivos do processo de recuperação 

têm horizontes muito amplos, enunciados no art. 47 da LRE, vale dizer, a 

manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses da 

coletividade de credores.

Portanto, ao mesmo tempo em que deve coibir a procrastinação 

injustificada, a atuação judiciária não há de promover a leitura do art. 6º, § 

4º, exclusivamente sob a perspectiva da inexorabilidade daquele lapso 

legal, sob pena de colocar por terra as possibilidades de êxito da 

recuperação. A exegese ortodoxa da norma, nessa conjuntura, não 

favorece os objetivos da LRE.” (in Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas, Atlas, 5ª ed, 2010, p. 157)

A regra do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 também tem sido flexibilizada 

pela jurisprudência, já encontrando precedente em decisões do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, como se infere pelos arestos a seguir 

colacionados:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO 

TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO 

DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES 

AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL.

1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções 

ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, 

da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de 

cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente 

obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta 

ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de 

recuperação que apresentou.2 - Na hipótese dos autos, a constrição 

efetuada pelo Juízo do Trabalho ocorreu antes da aprovação do plano de 

recuperação judicial apresentado pela suscitante e após o prazo de 180 

dias de suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedora.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.” (AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Segunda Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA 

ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS 

EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE 

DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE 

DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR.1. 

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição 

de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio 

não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, porém, 

a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no 

prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei.2. Essa 

proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como 

objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a 

votação do plano de recuperação judicial.3. No caso dos autos, como o 

processamento da recuperação judicial foi deferido em 14.10.2010, o 

prazo de 180 dias previsto na Lei de Falências já se esgotou. Cumpre 

frisar, porém, que o escoamento do prazo sem a apresentação do plano 

de recuperação judicial não se deveu a negligência da suscitante, mas sim 

à determinação da suspensão do processo de recuperação em vista de 

dúvida surgida acerca da competência para o julgamento do feito.4. Diante 

disso, como não se pode imputar à sociedade recuperanda o 

descumprimento do prazo de 180 dias, e tendo em conta que o 

deferimento imediato do pedido de busca e apreensão coloca em risco o 

funcionamento da sociedade e o futuro plano de recuperação judicial, já 

que os bens objeto do contrato de compra e venda com reserva de 

domínio, no caso, são o "coração de uma usina de açúcar e álcool", 

mostra-se correta a manutenção dos referidos bens na posse da 

suscitante, até ulterior deliberação.5. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda 

Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012) (destaquei)

Com efeito, em atendimento ao princípio da preservação da empresa, 

impõe-se o acolhimento do pedido de prorrogação do prazo de suspensão 

previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05.
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Nesta esteira ACOLHO O PEDIDO FORMULADO PELO RECUPERANDO 

PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO 

ARTIGO 6º, §4º, DA LEI 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens 

essenciais às suas atividades até a realização da Assembleia Geral de 

Credores.

Ciente da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento sob o nº 

1012958-91.2018.8.11.0000– 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso (ref. 202), interposto com supedâneo nos arts. 

1.015 e seguintes do CPC. Em sede de juízo de retração nos termos do art. 

1.018, § 1º, do CPC, em atenção a decisão objurgada de ref. 180, 

mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-16.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA MARIA BARBOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 13:00 horas. Alto Garças, 05 de novembro de 

2018. ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-16.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA MARIA BARBOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 13:00 horas. Alto Garças, 05 de novembro de 

2018. ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51253 Nr: 2473-64.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. LUIS DA SILVA, André Luís da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32984 Nr: 587-74.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cordeiro de Campos, Carlota Padilha Terres de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Código: 32984.

Vistos.

Considerando que este Magistrado jurisdiciona na Comarca de Apiacás/MT 

e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, verifico a 

necessidade de readequar a pauta de audiência, anteriormente 

designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 17/04/2019 as 15:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 22 de novembro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 581-67.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca das Chagas Sousa da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Código: 32978.

Vistos.

Considerando que este Magistrado jurisdiciona na Comarca de Apiacás/MT 
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e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, verifico a 

necessidade de readequar a pauta de audiência, anteriormente 

designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 17/04/2019 as 14:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 22 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 568-68.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Código: 32965.

Vistos.

Considerando que este Magistrado jurisdiciona na Comarca de Apiacás/MT 

e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, verifico a 

necessidade de readequar a pauta de audiência, anteriormente 

designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 17/04/2019 as 13:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 22 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 580-82.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Código: 32977.

Vistos.

Considerando que este Magistrado jurisdiciona na Comarca de Apiacás/MT 

e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, verifico a 

necessidade de readequar a pauta de audiência, anteriormente 

designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 17/04/2019 as 12:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 22 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16654 Nr: 122-72.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avay Macedo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24824 Nr: 858-85.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Cunha do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Ademais, sobre a cessação do benefício 

o Instituto esclareceu o não comparecimento da parte, havendo previsão 

legal no sentido de que o segurado aposentado por invalidez poderá ser 

convocado a qualquer momento para avaliação das condições que 

ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, estando, portanto, obrigado, sob pena de suspensão 

do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência 

Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, 

e tratamento dispensado gratuitamente, não manifestando ou 

demonstrando a parte requerente se encontrar nas hipótese de isenção 

de realização desse exame.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 
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proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103902 Nr: 3187-89.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Soares de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

Com essas razões e porque ausentes os requisitos do art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação 

ou de mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º – e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 –, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 2876-98.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJF, JRNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de ANTÔNIO JOSÉ FURLANI e JANETE RIBEIRO 

NUNES FURLANI - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da 

CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira JANETE RIBEIRO 

NUNES.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários advocatícios da forma pactuada com 

o patrono.Transitada em julgado expeça o competente mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

e do divórcio à margem do assento de casamento.A seguir, proceda com 

as baixas, anotações necessárias e arquive os autos.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 Isso posto, NÃO ACOLHO/REJEITO a IMPUGNAÇÃO À PENHORA – art. 

854, §5º, NCPC –, uma vez que não ficou demonstrado o excesso de 

execução e, portanto, diante dessa decisão e de pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento no valor de R$ 15.568,70 (quinze mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) em nome da 

QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, 

quem fornecerá os equipamentos necessários para realizar a cirurgia e, 

consequetemente, deverá ser cientificada da expedição e obrigatoriedade 

de emissão de Nota Fiscal detalhada, enviando-a ao processo para ser 

submetiva às partes.Ademais, diante da fase em que o processo se 

encontra,DETERMINO que intime as partes para que esclareçam, no prazo 

de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em audiência 

de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 

369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, 

parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da 

lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras 

provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá 

retornar concluso para sentença – código n. 36.Cumpra, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25411 Nr: 1452-02.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abnel Tosta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que informe se possui interesse em renunciar 

ao excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, visto que o valor 

atualizado excede o montante referido, exigindo a expedição de 

precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98491 Nr: 797-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Serafim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 
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aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

In limine, esclareço que as partes podem, de comum acordo, escolher o 

perito, indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 

471, I e II e §§, contudo nada há nos autos sobre o desejo delas se 

utilizarem da previsão legal de perícia consensual.

Consequentemente, após pesquisar profissional na região do Estado para 

a realização da perícia médica, nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, com endereço na rua 24 

de outubro, n. 827, sala 8, bairro Popular, Município de Cuiabá-MT, CEP: 

78.045-470, tel. (65) 2127-8022 e (65) 999721818, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º.

Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 465 - o prazo 

de 30 ( t r in ta)  d ias,  contados após a  rea l ização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º -, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, em conformidade com o 

disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016, e sendo 

possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante na Tabela V 

daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os honorários periciais 

em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização 

do médico perito, à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local 

de sua realização, com dificuldade de encontrar médicos peritos na região 

para a realização da prova técnica necessária ao processo, questão 

peculiar, devendo ser realizado/providenciado o cadastramento/registro 

no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF).

Diante disso, DETERMINO que:

a) intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 -, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;

b) intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II 

e III -, dando ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos 

e advertindo ambas da possibilidade das partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;

c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;

d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intime/cientifique as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído 

pela Lei n. 10.358/2001/NCPC, art. 474 - e efetivo comparecimento daquele 

que será examinado/vistoriado/avaliado;

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intime as partes da 

ocorrência desta, através dos seus advogados constituídos, para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer – CPC, art. 433, 

parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 10.358/2001/NCPC, art. 477 

e § 1º;

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, volte-me concluso.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000083-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte credora ANTONIO 

SOUZA DOS SANTOS e devedora OI S/A, em que aquela requer, entre 

pedidos outros, a vinculação de valor depositado anteriormente e a 

expedição de alvará judicial de levantamento em seu favor, com o que não 

concorda a parte devedora/executada, quem insiste no levantamento em 

seu favor sob a alegação de que homologado o plano de recuperação 

judicial. Ocorre que a perfunctória análise das decisões juntadas resulta 

na conclusão de que o magistrado da 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro-RJ deferiu a suspensão dos processos que transitaram em 

julgado, ou com depósito/pagamento realizado após a decisão da tutela em 

21/6/2016, o que aparentemente não ocorreu no caso, uma vez que o 

valor parcial do bloqueio/depósito judicial se deu antes do deferimento, 

especificamente em setembro de 2008, o que tornava possível a 

continuidade e pagamento/adimplemento da parte credora/exequente com 

isso. Ademais, tem-se decidido que a aprovação do plano de recuperação 

judicial do Grupo OI, permanece inalterada a decisão do Juízo Universal - 

7ª Vara Empresarial -, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que permitiu a 

expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente 

depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa 

finalidade de pagamento dos credores, bem como os valores depositados 

antes da referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão 

ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da 

decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesses termos: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 
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OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. CASO CONCRETO. 

MATÉRIA DE FATO. LEVANTAMENTO DE VALORES ÀS PARATES. 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. POSSIBILIDADE. DEPÓSITOS ANTERIORES AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo de instrumento 

desprovido". (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70079528501, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco 

de Vasconcellos, Julgado em 14/11/2018) A conclusão é que os valores 

depositados pela devedora/executado em setembro de 2008, ou seja, 8 

(oito) anos antes do pedido de recuperação judicial, não mais fariam parte 

do acervo seu patrimonial. Assim, decorrido eventual prazo recursal in 

albis, DETERMINO que expeça o alvará judicial de levantamento em favor 

do beneficiário em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Com relação aos valores remanescentes, DETERMINO que intime o 

exequente para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias pela SUSPENSÃO 

ou EXTINÇÃO, tendo em vista que não trata da hipótese descrita acima, 

advertidos que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de 

que se encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o 

crédito será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000083-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte credora ANTONIO 

SOUZA DOS SANTOS e devedora OI S/A, em que aquela requer, entre 

pedidos outros, a vinculação de valor depositado anteriormente e a 

expedição de alvará judicial de levantamento em seu favor, com o que não 

concorda a parte devedora/executada, quem insiste no levantamento em 

seu favor sob a alegação de que homologado o plano de recuperação 

judicial. Ocorre que a perfunctória análise das decisões juntadas resulta 

na conclusão de que o magistrado da 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro-RJ deferiu a suspensão dos processos que transitaram em 

julgado, ou com depósito/pagamento realizado após a decisão da tutela em 

21/6/2016, o que aparentemente não ocorreu no caso, uma vez que o 

valor parcial do bloqueio/depósito judicial se deu antes do deferimento, 

especificamente em setembro de 2008, o que tornava possível a 

continuidade e pagamento/adimplemento da parte credora/exequente com 

isso. Ademais, tem-se decidido que a aprovação do plano de recuperação 

judicial do Grupo OI, permanece inalterada a decisão do Juízo Universal - 

7ª Vara Empresarial -, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que permitiu a 

expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente 

depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa 

finalidade de pagamento dos credores, bem como os valores depositados 

antes da referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão 

ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da 

decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesses termos: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. CASO CONCRETO. 

MATÉRIA DE FATO. LEVANTAMENTO DE VALORES ÀS PARATES. 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. POSSIBILIDADE. DEPÓSITOS ANTERIORES AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo de instrumento 

desprovido". (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70079528501, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco 

de Vasconcellos, Julgado em 14/11/2018) A conclusão é que os valores 

depositados pela devedora/executado em setembro de 2008, ou seja, 8 

(oito) anos antes do pedido de recuperação judicial, não mais fariam parte 

do acervo seu patrimonial. Assim, decorrido eventual prazo recursal in 

albis, DETERMINO que expeça o alvará judicial de levantamento em favor 

do beneficiário em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Com relação aos valores remanescentes, DETERMINO que intime o 

exequente para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias pela SUSPENSÃO 

ou EXTINÇÃO, tendo em vista que não trata da hipótese descrita acima, 

advertidos que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de 

que se encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o 

crédito será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TEODORO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do Advogado do Exequente para manifestação acerca da petição juntada 

pela Executada informando pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 
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autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO CARAVIERI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Desta forma, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-05.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO COSTA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 64/2018-cnpar

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a necessidade de normatizar o Serviço de Plantão dos 

Servidores do Fórum desta Comarca para os finais de semana e feriados,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- DETERMINAR que a partir do dia 01/12/2018, a Escala de Plantão 

dos Gestores Plantonistas, será realizada por ordem alfabética.

 Art. 2º- A escala terá início a partir da primeira letra do alfabeto, 

excluindo-se dela o servidor que estiver em usufruto de férias e/ou 

licenças.

 Art. 3º- Nos termos do Provimento 10/2016-CM, art.15, o Plantão de finais 

de semana e feriados, serão cumpridos no recinto do Fórum, no horário de 

13 às 17 horas.

 Art. 4º - A permuta de plantões entre os servidores deverá ser requerida 

ao Juiz Diretor do Foro, de forma fundamentada; sendo que os servidores 

que desejarem permutar deverão necessariamente cumprir os plantões 

nas novas datas.

 Cientifique-se todos os Servidores.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Arenápolis-MT, 23 de novembro de 2018

 Marina Carlos França

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 1990-72.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio de Lira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De pronto, DEFIRO o pedido de sobrestamento do feito, todavia limito a 

suspenção pelo período de 03 meses, contado a partir da data do 

requerimento, qual seja, 22.10.2018.

2. Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em 

prosseguimento, sob pena de extinção do feito.

 3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69987 Nr: 2484-97.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITOS DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MT – SICREDI SUDOESTE MT em face de NELIO GAKLIK 

JUNIOR e NELIO GAKLIK, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida a pág. 78/79, sendo concedida tutela de urgência, 

bem como, determinando a citação do executado a fim de realizar o 

pagamento.

O exequente juntou termo de acordo (págs. 85/87), pugnando pela sua 

homologação e suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 85/87, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 15.09.2023, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Eventual penhora/arresto/bloqueio efetivada nos autos fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72784 Nr: 3910-47.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 
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mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após efetivada a medida 

liminar, CITE-SE a parte promovida constando do mandado que: a) 05 

(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) no 

prazo do item anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca.DETERMINO que o requerido informe no 

momento da citação se tem interesse na designação de audiência de 

conciliação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68098 Nr: 1634-43.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Wagner de Oliveira Batista, Rodrigo 

Pereira do Vale Silva, Jean de Jesus Alves, Daniella Azevedo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O, José Carlos 

Almeida Benevides - OAB:8159-A, LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT, 

Rodrigo Tobias Chaves da Silva - OAB:21822/O

 Certifico e dou fé para que operem os devido e legais efeitos que, em 

consulta junto ao Sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, constatou-se que a Carta Precatória remetida para a Comarca de 

Barra do Bugres, com a finalidade de se ouvir as Testemunhas Douglas 

Bezerra de Oliveira e Gustavo Roberto de Oliveira , fora distribuída sob o 

n° 7296-42.2018.811.0008 – Cód. 144060, tendo sido designada audiência 

para o dia o 20/03/2019 Às 13h45min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J W DA SILVA - ME (REQUERENTE)

MARTA REGINA WAIANDT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000533-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 33.000,00 

ESPÉCIE: [SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARTA REGINA WAIANDT DA SILVA 

Endereço: rua minas gerais, 224, centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 Nome: J W DA SILVA - ME Endereço: Rua Marechal Rondon, 

516, centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: HDI SEGUROS S.A. Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 299, JARDIM 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-148 Nome: SAGA SEUL COMERCIO 

DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Endereço: AVENIDA DA FEB, 

(LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-806 

Senhor(a): MARTA REGINA WAIANDT DA SILVA e outros A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 30/01/2019 

Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-36.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000534-36.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CAROLINE PIRES BRANDAO 

Endereço: Rua Dom Pedro I, sN, casa, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): CAROLINE PIRES 

BRANDAO A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 30/01/2019 

Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000441-73.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.080,00 POLO ATIVO: Nome: AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 538, centro, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 
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DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FATIMA STEINHAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000443-43.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

29.721,01 POLO ATIVO: Nome: JANAINA DE FATIMA STEINHAUS 

Endereço: RUA 24 DE JULHO, 1030S, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, SN, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000456-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

28.000,00 POLO ATIVO: Nome: APARECIDO LOPES PEREIRA Endereço: 

SITIO 03 PODERES, AREA RURAL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO SPEZIA Endereço: Avenida Principal, 

s/n, Loja Veterinária Agro Verde, Distrito de Capão Verde, ALTO 

PARAGUAI - MT - CEP: 78410-000 Nome: GILBERTO SPEZIA JUNIOR 

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, LOJA VETERINÁRIA AGRO VERDE, 

DISTRITO DE CAPÃO VERDE, ALTO PARAGUAI - MT - CEP: 78410-000 

Nome: GILBERTO SPEZIA JUNIOR - ME Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 

S/N, LOJA VETERINÁRIA AGRO VERDE, DISTRITO DE CAPÃO VERDE, 

ALTO PARAGUAI - MT - CEP: 78410-000 Nome: LAC FORTE INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Endereço: MT 343, KM 02, S/N, SETOR 

INDUSTRIAL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BONFIM MARQUES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000462-49.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: BONFIM MARQUES DOS SANTOS 

Endereço: rua area livres, s/n, casa, Planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR FAVALESSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000467-71.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

13.100,00 POLO ATIVO: Nome: JOSEMAR FAVALESSA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA FRANCISCO IZIDIO, S/N, JARDIM CANAÂ, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA KETELY SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000170-64.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: KAMILA KETELY SILVA ALVES Endereço: 

RUA VITORIA, S/N, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - CEP: 78380-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTEA, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos valores 

depositados aos autos. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA ABRANTES DE QUADROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: SAMUEL P. 

DA SILVA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PROCESSO n. 1000369-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 954,00 

POLO ATIVO: Nome: BENVINDA ABRANTES DE QUADROS Endereço: Rua 

Izaias Pereira de Almeida, Lote 03, São Mateus III, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - 

ME Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 887, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ÁGUA]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000472-93.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.176,53 POLO ATIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: rua 

petronio portela, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CANACHIRO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000477-18.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.497,95 POLO ATIVO: Nome: ERICA CANACHIRO MORAES Endereço: 

rua messias c barbosa, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1499, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-200 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR SOAVE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010280-08.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: CELSO PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Avenida MATO GROSSO, S/N, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ADEMAR SOAVE Endereço: Avenida 

MATO GROSSO, 366, CAMARA DOS VEREADOES DE NOVA 

MARILÃNDIA, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CANACHIRO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000482-40.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.742,50 POLO ATIVO: Nome: ERICA CANACHIRO MORAES Endereço: 

rua messias c barbosa, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., AVENIDA PAULISTA 1499, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000372-41.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDETE JORGINA DA SILVA Endereço: 

RUA 0, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000372-41.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDETE JORGINA DA SILVA Endereço: 

RUA 0, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000373-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDETE JORGINA DA SILVA Endereço: 

RUA 0, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 635 de 819



de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000373-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDETE JORGINA DA SILVA Endereço: 

RUA 0, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-24.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000065-24.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

105,26 POLO ATIVO: Nome: DEMILSON DA SILVA SANTOS Endereço: AC 

ARENÁPOLIS, 01, RUA F QUADRA 08, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-970 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-24.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000065-24.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

105,26 POLO ATIVO: Nome: DEMILSON DA SILVA SANTOS Endereço: AC 

ARENÁPOLIS, 01, RUA F QUADRA 08, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-970 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000399-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARLI SUELI DE OLIVEIRA Endereço: RUA. 

MINAS GERAIS, S/N, INDENIFINIDO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLI SUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000399-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARLI SUELI DE OLIVEIRA Endereço: RUA. 

MINAS GERAIS, S/N, INDENIFINIDO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000381-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: PATRICK RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO 

Endereço: RODOVIA ROBERTO CAMPOS, SN, RETA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000381-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: PATRICK RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO 

Endereço: RODOVIA ROBERTO CAMPOS, SN, RETA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000003-81.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR 

Endereço: Rua TIRADENTES, S/N, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 

1255, - DE 1125 A 1969 - LADO ÍMPAR, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-600 Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9100, - DE 8346 A 10748 - LADO 

PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000003-81.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR 

Endereço: Rua TIRADENTES, S/N, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 

1255, - DE 1125 A 1969 - LADO ÍMPAR, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-600 Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9100, - DE 8346 A 10748 - LADO 

PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000535-21.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 13.137,64 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALINE APARECIDA DA SILVA Endereço: fazenda agrícola dourado 

nortelandia, Area Rural, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): ALINE 

APARECIDA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 Hora: 08:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000536-06.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 13.137,64 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALINE APARECIDA DA SILVA Endereço: fazenda agrícola dourado 

nortelandia, Area Rural, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): ALINE 

APARECIDA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J A OLIVEIRA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010056-70.2015.8.11.0026 REQUERENTE: J A OLIVEIRA FILHO - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. I - INTIME-SE a parte autora para dar o devido 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos de art. 485, 

§ 1º do CPC. II - Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação venham 

os autos conclusos para deliberações. ARENÁPOLIS/, 26 de novembro de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000373-26.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALDETE JORGINA DA SILVA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DA CONEXÃO Inicialmente cumpre salientar que a preliminar de 

conexão já fora analisada em decisão de id. 14500392, sendo julgada 

procedente a  conexão en t re  os  p rocessos  de  n º 

1000372-41.2018.8.11.0026 e 1000373-26.2018.8.11.0026. Existindo 

preliminares, passo a análise. Prima facie, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma 

categoricamente que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou 

quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração 

da inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes, documentos 

produzidos unilateralmente. Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA 

APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos órgãos 

de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 
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CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; - PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos 

nº 1000372-41.2018.8.11.0026 e 1000373-26.2018.8.11.0026. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-24.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000384-53.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

DEMILSON DA SILVA SANTOS em face de VIVO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Conforme o modo permissivo e inovador, do § 3º do art. 

292 do NCPC que estabelece que o juiz corrija, de ofício o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, determino a 

retificação do valor dado a causa ao montante de R$ 37.480,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e oitenta reais), com base no valor do salário mínimo 

vigente a época da propositura da ação (2017). Retifique-se o valor da 

causa. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado gravação de ligação onde o autor confirma a aquisição dos 

produtos da requerida, seus dados e ainda o envio para o endereço 

informado na inicial, demonstrando a relação contratual entre as partes (id. 

9318854), restando comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos 

débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que a 

parte reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 105,26 (cento 

e cinco reais e vinte e seis centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas 

provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que 

agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 1% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 105,26 (cento e cinco reais e 

vinte e seis centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 1% (um por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. - RETIFIQUE-SE O VALOR DA 

CAUSA para constar a quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e oitenta reais), com base no valor do salário mínimo vigente 
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a época da propositura da ação (2017). Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000399-24.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARLI SUELI DE OLIVEIRA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e suposto extrato de utilização, produzidas 

unilateralmente. A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras 

restrições comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, 

razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos órgãos de 
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restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé, bem como o pedido contraposto; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000381-03.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por PATRICK RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO 

em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de incompetência ante 

o valor da causa, haja vista que o valor pretendido não supera o limite de 

quarenta salários mínimos do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Passo a análise do mérito. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e suposto extrato 

de utilização, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 
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indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000003-81.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE MOREIRA 

CAVALCANTE JUNIOR, no processo que move em desfavor de 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO. É o relato do necessário. 

Decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, irresignada com a sentença de 

mérito proferida a qual julgou improcedente a ação (id. 11744080). 

Verifica-se que, a parte reclamada não produziu provas de suas 

alegações, buscando com o presente a total alteração da sentença, e não 

mero esclarecimento, conforme tenta fazer crer, não sendo a via correta 

para tal requerimento. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

Embargos de Declaração nº 8010232-72.2016.811.0007 Embargante: 

ANTONIO BASTO DA SILVA Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO 

P R A D O  D E  M O R A E S  -  D a t a  d o  J u l g a m e n t o : 

15/03/2018EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME 

– OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA - TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS - EMBARGOS COM 

EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as 

teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em 

julgamento contraditório, sendo o caso de não acolhimento dos embargos. 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante à análise explicitada no comando judicial invectivado. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO há contradição na decisão 

recorrida, NEGO PROVIMENTO. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO o 

presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010180-53.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por ELIAS BERNARDO SOUZA em 

desfavor de OI S.A. É o necessário. Decido. Verifica-se que fora proferida 

sentença (id. 11315517) na qual consta erro material no dispositivo, 

referente a exclusão das cobranças DE PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO - SORRISO PREMIADO – e não plano de internet como 

constou na referida sentença. O exame do pleito formulado por Ana Maria 

Paschoal Werneck de Avellar impõe uma observação necessária: a de 

que o juiz só poderá alterar decisão por ele proferida “para lhe corrigir, de 

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar 

erros de cálculo” revelando-se possível, ainda, tal modificação, “por meio 

de embargos de declaração”. É preciso não perder de perspectiva que o 

suposto normativo da correção autorizada pela legislação processual civil 

consiste no reconhecimento, em dada situação concreta, da existência de 

erro ou de inexatidão material, cuja noção – tal como ministrada pela 

doutrina (WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL, “Comentários ao Código de 

Processo Civil”, vol. III/528-530, itens ns. 6 e 7, 1975, RT; JOEL DIAS 

FIGUEIRA JÚNIOR, “Erro Material da Sentença – Eficácia do Ato e Meios de 

Impugnação”, “in” Revista de Processo nº 78, p. 246/250; HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/464, item n. 

496, 39ª ed./2ª tir., 2003, Forense; MOACYR AMARAL SANTOS, 

“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/26-27, item n. 717, 10ª 

ed., 1989, Saraiva, v.g.) – foi assim exposta, em preciso magistério, por 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (“Instituições de Direito Processual Civil”, 

vol. III/686-687, item n. 1.237, 5ª ed., 2005, Malheiros): “Essa é a mais 

excepcional das regras destinadas à correção de sentenças, contidas no 

Código de Processo Civil, porque é a que mais frontalmente colide com 

aquela regra maior, da consumação da jurisdição (ou exaurimento da 

competência (...). O que há de fundamental, no confronto entre a regra 

maior e a exceção a ela, é que o juiz fica somente autorizado a corrigir 

eventuais ‘defeitos de expressão’ e nunca, desvios de pensamento ou de 

critério para julgar. Os conceitos de ‘inexatidão material’ e ‘erro de cálculo’, 

contidos no inc. I do art. 463, são bastante estritos e não comportam 

ampliações, sob pena de ultraje à regra do ‘caput’ e, em última análise, de 

desestabilizar a própria autoridade da coisa julgada material. ‘Inexatidões 

materiais’ são erros de grafia, de nome, de valor etc.; por exemplo, trocar 

o nome do réu pelo do autor, ou dizer que julga a demanda ‘improcedente’ 

para condenar o réu conforme pedido na inicial, ou acrescer 

inadvertidamente um zero no valor da condenação, ou identificar de modo 

equivocado o imóvel sobre o qual as partes litigam etc. ‘Erros de cálculo’ 

são equívocos aritméticos que levam o juiz a concluir por valores mais 

elevados ou mais baixos; não há erro de cálculo, mas de critério, na 

escolha de um índice de correção monetária em vez de outro (‘error in 

judicando’). As correções informais da sentença são admissíveis a 

qualquer tempo, sem o óbice de supostas preclusões. Precisamente 

porque não devem afetar em substância o decisório da sentença, o que 

mediante elas se faz não altera, não aumenta e não diminui os efeitos 

desta. Eventual coisa julgada que já se tenha abatido sobre esses efeitos 

não ficará prejudicada pela mera retificação formal. Como está explícito no 

texto da lei, tais correções podem ser feitas a requerimento de parte ou 

também de-ofício pelo juiz.” (grifei) Cabe advertir, no entanto, que a 

possibilidade de correção de eventuais inexatidões ou erros materiais não 

legitima a modificação da substância do julgado, de tal modo que não se 

revelará processualmente lícito reexaminar o conteúdo decisório do ato 

judicial. Tal orientação prevalece, por igual, na jurisprudência dos Tribunais 

(RSTJ 102/278-281, v.g.): “I – Erro material é aquele perceptível ‘primo ictu 

oculi’ e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a 

expressa na sentença. Não caracterização, no caso.” (REsp 15.649/SP, 

Rel. Min. PÁDUA RIBEIRO – grifei) “A regra do art. 463, I do CPC permite a 

alteração da sentença, ainda que transitada em julgado, para corrigir, de 

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar 

erros de cálculo. Para que se configure o erro material não basta a 

simples inexatidão, impõe-se que dele resulte, inequivocadamente, efetiva 

contradição com o conteúdo do ato judicial.” (RT 725/289, Rel. Juiz 

MARIANO SIQUEIRA - grifei) Em suma: tendo em vista os precedentes 

mencionados, e considerando, ainda, o magistério da doutrina, reconheço 

a configuração do alegado erro material, eis que a sentença proferida não 

exprime corretamente o serviço a ser cancelado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, 

para o fim de para alterar, no corpo da sentença proferida, substituindo 

por: “Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a reclamação e condeno a reclamada a retificar as faturas 

do reclamante de acordo com o plano contratado (65 3343-1656), 

excluindo das mesmas a cobrança da quantia de R$ 9,99 referente ao 

serviço SORRISO PREMIADO ODONTO EMPRESA” No mais, devendo 

permanecer o comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente 

projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000367-19.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

S.A., no processo que lhe move NILZA COELHO, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. 

Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 

5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 

-, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15713901), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 644 de 819



dano moral, bem como não considerar as telas sistêmicas juntadas na 

contestação. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. No que se refere as telas 

sistêmicas apresentadas pela defesa as mesmas não foram suficientes 

para comprovar as alegações da requerida, bem como demonstrar a 

existência dos débitos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionado: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - DADOS DA TELA DE COMPUTADOR - PROVA INSUFICIENTE 

DA RELAÇÃO JURIDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTROS DOS PARAMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - 

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 2 - Assim, restando 

comprovada nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que 

decorrente de fraude, o dano moral resta configurado, especialmente 

quando não comprovada a contratação. 3 - Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do 

consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 4 - 

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. 5 - Recurso conhecido e improvido. 6 - 

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT Recurso 

Inominado nº 0010230-23.2013.811.0048, Cuiabá, 15 de maio de 2015, 

Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA). O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO o 

presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000122-08.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

S.A., no processo que lhe move JORGE SEBASTIAO DE MORAIS, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o 

relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e 

no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

13685559), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral, bem como não considerar as telas sistêmicas juntadas na 

contestação. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. No que se refere as telas 

sistêmicas apresentadas pela defesa as mesmas não foram suficientes 

para comprovar as alegações da requerida, bem como demonstrar a 

existência dos débitos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionado: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - DADOS DA TELA DE COMPUTADOR - PROVA INSUFICIENTE 

DA RELAÇÃO JURIDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTROS DOS PARAMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - 

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 2 - Assim, restando 

comprovada nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que 

decorrente de fraude, o dano moral resta configurado, especialmente 
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quando não comprovada a contratação. 3 - Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do 

consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 4 - 

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. 5 - Recurso conhecido e improvido. 6 - 

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT Recurso 

Inominado nº 0010230-23.2013.811.0048, Cuiabá, 15 de maio de 2015, 

Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA). O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente 

projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000276-26.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

S.A., no processo que lhe move BENEDITA VIEIRA DA SILVA, no prazo de 

5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15862714), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral, bem como não considerar as telas sistêmicas juntadas na 

contestação. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. No que se refere as telas 

sistêmicas apresentadas pela defesa as mesmas não foram suficientes 

para comprovar as alegações da requerida, bem como demonstrar a 

existência dos débitos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionado: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - DADOS DA TELA DE COMPUTADOR - PROVA INSUFICIENTE 

DA RELAÇÃO JURIDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTROS DOS PARAMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - 

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 2 - Assim, restando 

comprovada nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que 

decorrente de fraude, o dano moral resta configurado, especialmente 

quando não comprovada a contratação. 3 - Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do 

consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 4 - 

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. 5 - Recurso conhecido e improvido. 6 - 

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT Recurso 

Inominado nº 0010230-23.2013.811.0048, Cuiabá, 15 de maio de 2015, 

Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA). O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 
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embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO o 

presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000391-47.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. 

S.A., no processo que lhe move ELIAS FLORIPES REGIS, no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15862065), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral, bem como não considerar as telas sistêmicas juntadas na 

contestação. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. No que se refere as telas 

sistêmicas apresentadas pela defesa as mesmas não foram suficientes 

para comprovar as alegações da requerida, bem como demonstrar a 

existência dos débitos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionado: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - DADOS DA TELA DE COMPUTADOR - PROVA INSUFICIENTE 

DA RELAÇÃO JURIDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTROS DOS PARAMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - 

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 2 - Assim, restando 

comprovada nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que 

decorrente de fraude, o dano moral resta configurado, especialmente 

quando não comprovada a contratação. 3 - Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do 

consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 4 - 

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. 5 - Recurso conhecido e improvido. 6 - 

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT Recurso 

Inominado nº 0010230-23.2013.811.0048, Cuiabá, 15 de maio de 2015, 

Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA). O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 
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CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 1000134-22.2018.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos por TELEFONICA BRASIL S.A., já qualificada, em face da 

sentença de id. 14496841, alegando a contradição na parte dispositiva. 

Decido. A Lei dos Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, 

a possibilidade de oposição de embargos contra decisões ou acórdãos 

que estiverem eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

Vejamos o teor do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a 

sentença objurgada possui contradição no que se refere ao dispositivo 

constar JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE, contudo abaixo 

constar improcedência dos danos morais e pedido de litigância de má fé. 

Analisando os argumentos por trazidos, bem como a sentença objurgada, 

entendo que os presentes embargos merecem provimento, ante 

contradição. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO 

para constar na referida sentença: “Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de dano moral; - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má fé;” No mais, devendo 

permanecer o comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000156-80.2018.8.11.0026
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SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000156-80.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

ESPIRITO SANTO em face de BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS 

LTDA – EPP e TELEFONICA BRASIL S.A. Decido. Inicialmente cumpre 

consignar que a parte autora propôs a presente ação em desfavor das 

empresas BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA – EPP e 

TELEFONICA BRASIL S.A., contudo, em razão da não citação da 

requerida, a autora peticionou requerendo a desistência do feito com 

relação a BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA – EPP (id. 

15154007). Desta feita, a presente ação prosseguiu em desfavor da 

empresa TELEFONICA BRASIL S/A, discutindo débito no valor de R$ 95,70, 

datado em 01.12.214, contrato 0220682063. DA LITISPENDÊNCIA 

Analisando detidamente o presente processo e o feito nº 

8010000-51.2017.8.11.0031, distribuída na data de 05/01/2017, verifica-se 

que ocorre o fenômeno da litispendência, referente ao debito no valor de 

R$ 95,70 datado de 01.12.214, contrato 0220682063. Dispõe o artigo 337, 

§ 1° e 2° do CPC, que, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, assim como, uma ação 

é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Desta feita, tratando-se de ações envolvendo as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, implica, portanto, em 

litispendência. Assim, a ação deverá ser extinta, sem resolução do mérito. 

Diante do exposto, DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação a requerida BELA IMAGEM STUDIOS 

FOTOGRAFICOS LTDA – EPP, ANTE A DESISTENCIA DA AUTORA, nos 

termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Por 

fim, com fulcro no art. 485, inciso V do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a LITISPENDÊNCIA, com relação a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto de sentença para que 

surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000260-09.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA em desfavor de UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Dispenso o relatório, autorizada 

pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Fundamento e decido. A requerida alega em sede de preliminares 

incompetência do juizado por necessidade de perícia contábil, contudo, 

não há que se falar em incompetência uma vez que os documentos 

anexados pelas partes demonstram claramente os valores cobrados e 

pagos, restando desnecessária a perícia. Portanto indefiro a preliminar. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Sustenta o autor que 

foi cobrado indevidamente nos meses de maio a agosto de 2017, referente 

a reajuste, contudo não realizou acordo com a requerida, afirma que 

tentou resolver administrativamente mas não obteve êxito. Requer a 

condenação da requerida em danos materiais e morais. Em defesa, a ré 

levantou preliminar de incompetência e, no mérito, alegou que a autora 

contratou plano coletivo por adesão e que se sujeita aos preços previstos 

no contrato, no mais, limitando-se a defender a regularidade nos reajustes 

aplicados. Tendo as partes afirmado a indisposição probatória, é de rigor o 

julgamento do feito no estado em que está. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Conforme documentos anexados na defesa, trata-se de 

contrato coletivo tendo como estipulante GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (GLEMT), a qual firmou aditivo contratual com 

a operadora ré (Unimed) – id. 11517835 – “estabelecendo reajuste de 

25%, os quais seriam lançados nos meses de maio a agosto de 2017”. 

Nesse passo, a alteração contratual atingiu todos os participantes do 

plano alterado, sendo responsabilidade da contratante - GRANDE LOJA 

MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (GLEMT) -, dar pleno 

conhecimento do teor aditivo aos participantes (clausula segunda). Assim, 

não há que se falar em abusividade, uma vez que a modificação no valor 

da mensalidade se deu por força de aditivo contratual. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 35-E, §2ºda Lei 9.656/98, o qual estabelece que "nos 

contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 

1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação 

de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de 

prévia aprovação da ANS” Porém, quanto aos contratos coletivos não há 

qualquer vinculação aos percentuais fixados pela ANS, pelo contrário, a 

própria agência reguladora estabelece que os reajustes das 

contraprestações estabelecidas nestes contratos podem ser livremente 

pactuados entre a operadora e a contratante. Deve a autora observar que 

seu vínculo com a requerida é por intermédio a adesão ao contrato 

mantido pela GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(GLEMT) com a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

Assim, eventual modificação contratual influirá diretamente sobre seu 

plano, posto que aderiu ao contrato, mas não é a titular dos direitos do 

contrato, sendo o estipulante a GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (GLEMT). No presente caso, o contrato é coletivo por 

adesão. O fato de se tratar de um contrato de adesão, com reajustes 

previstos unilateralmente, não implica, por si só, abusividade. Neste 

sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Plano de 

saúde. Contrato coletivo. Reajustes anuais que podem ser feitos pela 

sinistralidade e custos dos usuários, não se submetendo aos índices dos 

contratos individuais estabelecidos pela ANS. Inexistência de nulidade da 

cláusula que permite o reajuste por sinistralidade. Reajuste em virtude de 

mudança de faixa etária que não é ilegal nem fere o Estatuto do Idoso. 

Jurisprudência do C. STJ. Cláusula que prevê a rescisão unilateral do 

contrato que, por si só, não é abusiva. Ação improcedente. Recurso 

provido. (Apelação Cível n.º 1.006.087-61.2016.8.26.0529. Relator Des. 

Maia da Cunha. Quarta Câmara de Direito Privado. J. 22-02-2018) “Plano 

de saúde. Contrato coletivo. Pretendido afastamento do reajuste por 

variação de sinistralidade. Inadmissibilidade. Critério autorizado, que, 'a 

priori', não se demonstra abusivo. Índice anual definido pela ANS, aplicável 

aos planos de saúde individuais. (...) Recurso improvido.” (Agravo de 

instrumento nº 2055968-25.2016.8.26.0000. Relator Des. Vito Guglielmi. 

Sexta Câmara de Direito Privado. J. 16-05-2016). Observe-se, ainda, o 

teor do Recurso Especial n. 1.568.244 - RJ (2015/0297278-0 – 

REPETITIVO). Enfim, o contrato coletivo em tela é regido pelas regras dos 

contratos coletivos, razão por que os índices de reajuste aplicados pela 

requerida devem prevalecer e não comportam redução ou alteração; as 

cláusulas contratuais que tratam do reajuste das mensalidades não são 

ilegais nem abusivas; o contrato não comporta revisão para substituição 

da variação prevista; Portanto indefiro o pedido de devolução dos valores 

pagos, a título de dano material. Com relação ao pedido de danos morais o 

mesmo também deve ser julgado improcedente. A variação de 

sinistralidade e o aumento do prêmio é regular, primeiro, porque visa 

manter o equilíbrio contratual, bem como, tem previsão no aditivo contratual 

de id. 11517835. Como se verifica, há expressa previsão quanto ao 

reajuste de preços ante a necessidade de manter-se o equilíbrio 

econômico-financeiro e, nesse particular, nenhuma ilegalidade se verifica, 

porque não se trata de cláusula abusiva ou nula; a cláusula é clara, não 

causa desequilíbrio às partes, não concede vantagem à requerida ou 

desvantagem à autora, não é incompatível com a boa-fé nem com a 

equidade. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré. Não havendo 

como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a 

improcedência da pretensão inicial. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000142-33.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. Decido. Há a oposição 

de recurso embargos de declaração com alegação de omissão, 

apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da 

ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao 

preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 
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interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com o decisum que julgou o mérito do 

pedido, sem considerar o pedido de desistência realizado pela parte 

autora anterior a audiência de conciliação. É possível o acolhimento de 

embargos de declaração com efeitos infringentes quando a sentença 

embargada tiver firmado sua convicção em premissa fática equivocada, 

havendo omissão quanto ao pedido de desistência do processo – id. 

11999216. A sentença de mérito proferida não considerou o pedido de 

desistência, cujo error in procedendo permite o conhecimento do recurso, 

seu provimento e a anulação da sentença anterior para julgar sem mérito o 

presente processo em razão da desistência da parte autora. Admite-se a 

modificação do julgado por meio do recurso de embargos de declaração, 

não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo, ou 

seja, essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém 

como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua 

oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do 

pronunciamento, como ocorre no presente caso, em que o julgado não 

considerou a petição anteriormente protocolizada. A jurisprudência do STJ 

admite a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração com 

efeitos infringentes quando verificado erro de premissa que tenha 

influenciado no julgamento, consoante se verifica dos seguintes 

precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS CONFIGURADOS. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E 

ERRO DE FATO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta 

Corte Superior, é possível conferir efeitos infringentes aos embargos de 

declaração para corrigir erro de fato ou suprir omissão, principalmente nas 

hipóteses em que a decisão embargada baseou-se em premissas 

dissociadas da realidade delineada nos autos, ou quando a alteração do 

julgado surja como consequência lógica do saneamento da apontada 

omissão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento."(AgRg no AREsp n. 77.429/MS, Quarta Turma, relator Ministro 

Raul Araújo, DJe de 1º.10.2014.) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL 

EVIDENCIADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 97/STJ. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA ANTES DA ENTRADA EM 

VIGOR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA RESIDUAL 

DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 27, § 10 DO ADCT. 1. Os embargos de 

declaração devem ser acolhidos para sanar erro material verificado, 

quando o acórdão embargado parte de premissa fática equivocada para 

aplicar, indevidamente, determinado óbice sumular. [...] 3. Embargos de 

declaração acolhidos com a imposição de efeitos infringentes para dar 

provimento ao recurso especial."(EDcl no AgRg no REsp n. 245.735/SP, 

Quarta Turma, relatora Ministra Isabel Gallotti, DJe de 6.10.2011.) Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual a omissão 

da decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para o fim de ANULAR 

A SENTENÇA DE MÉRITO, e tendo em vista a manifestação expressa da 

parte reclamante POLIANA VIEIRA DA SILVA (id. 11999216), ACOLHO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, 

NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58000 Nr: 1217-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO AZEVEDO GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu FABRÍCIO AZEVEDO GALDINO da prática dos 

crimes previstos no artigo 180, caput, e do artigo 304, ambos do Código 

Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Oficie-se à Delegacia de Polícia solicitando informações sobre a 

atual situação do veículo apreendido. Sem custas.Procedam-se às 

comunicações de praxe e ao contido na CNGC.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 744-15.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES, ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o trânsito em julgado já foi certificado (ref. 166), 

determino a intimação das partes, para que no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, deem cumprimento ao disposto no art. 422 do Código de 

Processo Penal.

Após, venham conclusos para designação da Sessão do Tribunal do Júri.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, EIS QUE SE TRATA DE FEITO 

CONCERNENTE A RÉU PRESO.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 4968-93.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delias Domiciano, Rosilene da Silva Nunes Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LENADRO FERNANDES, MARCOS 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARTINS - OAB:3215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Anoto, de início, que os autores postulam o recolhimento das custas ao 

final do processo ou, alternativamente, prazo para pagamento (ref. 8).

Compulsando os autos, verifico que os autores alegaram que, embora 

tenham celebrado contrato de compra e venda de imóvel de valor 
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considerável, necessitam de prazo para levantar o valor necessário ao 

pagamento das custas processuais.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, bem como que ficou 

demonstrada a necessidade provisória dos autores, defiro o pedido para 

pagamento das custas ao final, como forma de assegurar o acesso ao 

Judiciário.

Pois bem.

Da análise do pedido inicial, bem como dos documentos que o instruíram, 

verifico que nenhum dos imóveis dados em pagamento no contrato de 

compra e venda celebrado entre as partes pertence a esta Comarca.

 Verifico, ainda, que embora os autores tenham mencionado na inicial que 

os lotes 22 e 23 da Gleba Vale do Aripuanã, estariam localizados nesta 

Comarca, consoante se depreende das matrículas nº.s 1980 e 1981 

juntadas no processo, os imóveis pertencem, em verdade, à Comarca de 

Colniza.

Assim, deixo por ora de analisar o pedido liminar e determino a intimação 

da parte autora, por seu advogado, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito (artigo 10, CPC).

Após, à conclusão.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79053 Nr: 4155-66.2018.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO LUCAS DA SILVA LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO a prisão 

preventiva de ELIO LUCAS DA SILVA LAZAROTTO, já qualificado, 

m e d i a n t e  a  a p l i c a ç ã o  d a s  s e g u i n t e s  m e d i d a s 

cautelares:a)Comparecimento mensal no Juízo de Várzea Grande/MT, 

para informar e justificar suas atividades (art. 319, inciso I, 

CPP);b)Proibição de ausentar-se da comarca em que reside pelo período 

superior a 08 (oito) dias sem comunicação ao Juízo (artigo 319, 

IV);c)Comunicação ao juízo em caso de alteração de 

endereço.Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais: a) – 

Intime-se o acusado, por meio de carta precatória, da concessão das 

medidas cautelares; b) - Expeça-se alvará de soltura em favor do 

acusado, salvo se por outro motivo estiver preso, devendo tomar ciência 

das demais medidas cautelares que lhe foram impostas, firmando termo de 

compromisso; c) Expeça-se carta precatória ao juízo da Comarca de 

Várzea Grande-MT, solicitando a soltura do acusado, bem como a 

fiscalização das medidas cautelares ora aplicadas. Consigne-se na 

missiva, que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO 

ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS. 

Cientifique-se o acusado de que o não cumprimento de qualquer das 

condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP.NO 

MAIS, DEPREQUE-SE, AINDA, A NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO PARA 

QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE DEFESA PRÉVIA 

(ARTIGO 55, § 1º, DA LEI N. 11.343/2006), POR INTERMÉDIO DE 

ADVOGADO, ARGUINDO PRELIMINARES E TUDO QUE INTERESSE À 

DEFESA, ESPECIFICANDO PROVAS A SEREM PRODUZIDAS E 

ARROLANDO TESTEMUNHAS, ADVERTINDO-O DE QUE SERÁ NOMEADO 

DEFENSOR PARA OFERECÊ-LA CASO NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24935 Nr: 52-41.2003.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA KRUPINSKI E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar da Cruz e Sousa - 

OAB:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em 

face Maria Krupinski e Cia LTDA.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls. 61).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela 

exequente, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.

Promova-se o levantamento de eventuais penhoras.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 4171-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.Designo o dia 

07 de fevereiro de 2019, às 16h30min, para audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências deste Juízo.Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora 

a fim de que compareçam na audiência designada, acompanhados de 

seus procuradores e de suas testemunhas, importando a ausência da 

parte requerida em confissão e revelia, e a da parte autora em 

arquivamento do pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7o).Conste do mandado de 

citação que se não for feito acordo, a defesa deverá ser oferecida na 

própria audiência, seguindo-se a instrução, tudo na forma do disposto nos 

arts. 9º e 10 da Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68).Intimem-se. Diligências 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40834 Nr: 1228-74.2011.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DE SOUZA MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S/A, 

em face de Lazaro de Souza Murtinho.

Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual interesse no 

prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 58).

O feito encontra-se paralisado.

É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte autora. Deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não 

constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39539 Nr: 137-46.2011.811.0088
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALETE ROSSO LEMOS - 

OAB:68437

 Vistos.

Deixo, por ora, de analisar a petição de fls. 55/59 e determino a intimação 

da advogada do executado, Dra. SALETE ROSSO LEMOS, para regularizar 

a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas 

da lei.

 Ao mesmo tempo, considerando o teor da certidão de fls. 87, intime-se a 

exequente para que compareça em Juízo a fim de informar quais parcelas 

estão efetivamente em atraso, esclarecendo, em caso de pagamento 

parcial, quais valores ainda são devidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Advirto a parte exequente que não é possível a decretação de prisão civil 

do executado se não houver esclarecimento de quais valores são 

efetivamente devidos.

Cumpra-se.

Intimações e diligências necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 1847-67.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MORUMBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade manejada pela parte 

executada, na qual objetiva a extinção da presente Execução Fiscal.

Alega, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa executada em tela está 

em duplicidade com a executada no processo nº 1283-20.2014.811.0088 

–Cód. 54714.

Instada à manifestação, a Fazenda exequente pugnou pela extinção da 

presente execução fiscal (fls. 35).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Compulsando o processo, verifico que razão assiste a parte executada 

quando alega que a certidão de dívida ativa executada neste processo é 

dúplice com a executada nos autos de nº 1283-20.2014.811.0088 –Cód. 

54714.

De mais a mais, a parte exequente concordou com o alegado, requerendo 

a extinção da presente execução fiscal (fls. 35).

Com tais considerações, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade 

apresentada pela parte executada (fls. 25/29) e extingo a presente 

execução fiscal.

Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda 

Pública ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo em tela com as 

baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 1100-54.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, qual seja, R$ 679.001,30 (seiscentos e setenta e nove 

mil, um real e trinta centavos). Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada, Carlos Roberto Torremocha, até o valor remanescente da 

dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 No mais, anote-se no sistema processual informatizado o nome da 

advogada Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, devendo as futuras 

intimações serem dirigidas a ela, sob pena de nulidade.

Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 29701 Nr: 373-71.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR PIANO DA SILVA, ANTONIA PRIOSTI PIANO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACEDO GONÇALVES, DOMINGOS 

DE ARAUJO, JUVENIL RODRIGUES, TEREZINHA DE ANDRADE 

RODRIGUES, DAVID LUCIO ADALBERTO RODRIGUES DE CAMARGO, 

ADALBERTO RODRIGEUS DE CAMARGO, ALFREDO RODRIGUES DE 

CAMARGO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PIANO - 

OAB:6311/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:

 Intimem-se, pessoalmente, por oficial de justiça, os requerentes Valdenir 

Piano da Silva e Antonio Priosti Piano da Silva, para que cumpram as 

determinações contidas nos despachos fl.261 e 263 (anexar cópias), no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54326 Nr: 948-98.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS/IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAMA ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLORAMA ARTEFATOS DE MADEIRAS 

LTDA ME, CNPJ: 09688244000183. atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc. A dívida ativa regularmente inscrita, goza 
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da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6830/80). Cite-se a 

devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. A executada poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida a execução, o 

Oficial de Justiça fará a penhora de bens da devedora, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” 

sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 

6830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local 

de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º). 

Defiro o disposto no art. 172, § 2º do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 23 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68713 Nr: 3103-69.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Ruivo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação de ref. 19, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50285 Nr: 999-80.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para se 

manifestar sobre a impugnação aos cálculos de ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76232 Nr: 2272-84.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que recolha corretamente a diligência do 

Senhor Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 882-21.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LIMEIRA LIMA - 

OAB:45.090-DF

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO a prisão 

preventiva de RAFAEL SOUZA DO NASCIMENTO, já qualificado, mediante 

a aplicação das seguintes medidas cautelares:a)Proibição de ausentar-se 

da Comarca em que reside pelo período superior a 08 (oito) dias sem 

comunicação ao Juízo (artigo 319, IV);b)Fiança (artigo 319, VIII, CPP); 

ec)Comunicação ao juízo em caso de alteração de 

endereço.Considerando a natureza da infração, as condições pessoais 

de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de 

sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do 

processo, até final julgamento (art. 326 do CPP), ARBITRO a fiança no 

valor de 15 (quinze) salários mínimos.Procedam-se as seguintes 

diligências finais: a) Intime-se o acusado, por meio de carta precatória, da 

concessão da revogação da prisão preventiva, mediante o pagamento da 

fiança e demais medidas cautelares; b) – HAVENDO O RECOLHIMENTO 

DA FIANÇA expeça-se Alvará de Soltura em favor do acusado, salvo se 

por outro motivo estiver preso, devendo tomar ciência das demais medidas 

cautelares que lhe foram impostas, firmando termo de compromisso; c) 

Consigne-se que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO 

ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS; d) 

Depreque-se a fiscalização das medidas cautelares ao Juízo de 

Taguatinga/DF, bem como o interrogatório do acusado, em caso de 

soltura.Cientifique-se o acusado de que o não cumprimento de qualquer 

das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP.No 

mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 465/466.Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se.Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, abre-se vista ao requerido 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo e na forma da 

lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-10.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

MARLI DE SOUZA ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000006-10.2018.8.11.0088. REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES 

REQUERIDO: MARLI DE SOUZA ANDRADE, ANTONIO DE ANDRADE NETO 

Vistos. Embora o autor tenha manifestado o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, verifico que a ação em tela foi distribuída no 
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âmbito do Juizado Especial, o qual tem por primazia a conciliação entre as 

partes. Ante o exposto e tendo em vista que a parte executada manifestou 

o desejo de transigir, pugnando pela designação de audiência de 

conciliação (id 13766450), defiro o pedido dos executados e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 2018, às 14 horas 

e 30 minutos. Ressalto, desde já, que caso não haja conciliação, o 

processo deverá vir concluso para análise da exceção de 

pré-executividade apresentada pelos executados (id 13766450). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 08 de novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-36.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000153-36.2018.8.11.0088. REQUERENTE: MARIA AMELIA MACEDO 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de Reclamação proposta 

por MARIA AMÉLIA MACEDO RODRIGUES em face de OI S/A, objetivando 

a condenação da parte em ré na obrigação de fazer consistente na 

abstenção na interrupção dos serviços de internet e telefone, bem como, 

a condenação em indenização por danos morais. Em síntese, afirma que é 

titular dos serviços de telefonia e internet fornecidos pela ré, sendo que 

na data de 23 de agosto de 2018 entrou em contato com essa e pleiteou 

pela alteração da localidade de utilização dos serviços. Narra que após o 

lapso temporal de 28 (vinte e oito) dias a requerida promoveu a conclusão 

da transferência solicitada. Contudo, na data de 02/10/2018, a requerente 

recebeu uma fatura no valor de R$ 259,85 (duzentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e cinco centavos), sendo que, ao contatar a promovida 

para esclarecimentos quanto ao valor cobrado, fora-lhe respondido que a 

cobrança derivava-se da rescisão contratual solicitada. Ressalta que em 

nenhum momento solicitou o cancelamento da linha telefônica ou dos 

serviços de internet. Mencionou no pedido vários números de protocolos 

de atendimento. Pugnou, ao final, pela concessão da tutela antecipada 

para o fim de determinar à parte ré que se abstenha de cancelar a linha 

telefônica e os serviços de internet de titularidade da promovente. É o 

relato do essencial. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) 

distingue a tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de 

urgência ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. 

No caso em apreço, afirmando o autor pela existência de periculum in 

mora para a necessidade de efetivação da medida, indispensável é o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC 

(tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) 

Nesta esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo. No mais, não se 

pode olvidar da necessidade de que o provimento antecipatório seja 

dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com 

base em todas estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito 

está estampada nos documentos juntados com a inicial, mormente nos 

números de protocolos indicados. A autora comprovou ser titular de linha 

telefônica com serviços de internet junto à ré, bem como demonstrou que 

tentou resolver administrativamente a situação. Em tais circunstâncias, ao 

menos em uma análise superficial, há verossimilhança das alegações. No 

caso, a tutela pleiteada deve ser deferida porque o cancelamento dos 

serviços telefônicos e de internet, sem a solicitação expressa da autora, 

se constitui em atitude abusiva, haja vista que a reclamante, ao menos em 

uma análise superficial, não solicitou o cancelamento. De mais a mais, não 

pode a autora arcar com as custas de serviço que não foi requerido. 

Parece-me correto e justo, ante a possibilidade de ser ou não verdadeira a 

afirmação contida na inicial, entender por ora verdadeiro o pedido 

formulado, considerando que todos devem agir com lealdade, boa fé e 

veracidade processual (artigo 77, CPC). Ainda, com a linha telefônica 

interrompida, caso seja concedida somente ao final o provimento pleiteado, 

há grave risco de comprometimento da prática de atos da vida civil da 

autora (dano irreparável ou de difícil reparação). Por sua vez, caso não 

seja verdadeira a pretensão deduzida e ao final seja indeferida, não 

haverá grandes transtornos para a requerida, que poderá fazer a 

interrupção da linha telefônica e cobrar os valores devidos normalmente. 

Em suma, em consonância com as regras de experiência comum, aliadas 

aos documentos apresentados com a inicial, há plausibilidade das 

alegações da parte requerente quanto ao pleito de abster a parte 

requerida de interromper o fornecimento de linha telefônica e serviços de 

internet em nome da requerente. Assim, diante da contundência das 

alegações, caberá à requerida comprovar a legalidade da interrupção e da 

cobrança efetuada. DEFIRO, por todo o exposto, a antecipação da tutela, a 

fim de determinar que a reclamada se ABSTENHA DE CANCELAR A LINHA 

TELEFÔNICA E O FORNECIMENTO DE INTERNET DE TITULARIDADE DA 

PARTE AUTORA. OUTROSSIM, DETERMINO A SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DA FATURA Nº 401876833561, UMA VEZ QUE, CONSOANTE 

NARRADO PELA AUTORA DIZ RESPEITO AOS ENCARGOS PELO 

CANCELAMENTO DA LINHA. Em caso de descumprimento desta ordem, 

aplico, em consonância com o disposto no artigo 297, Parágrafo único, 

CPC, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c 

art. 6, inciso VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 13 horas e 30 minutos. Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. 

Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se a parte autora, por sua advogada. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Aripuanã, 29 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010019-17.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR SZCEPANIK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA JR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010019-17.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: MARCOS CESAR SZCEPANIK 

EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA JR Vistos. 

Considerando que o executado ofereceu bem à penhora (id 8879742), 

bem como apresentou exceção de pré-executividade e embargos (id 

8879772 e 8879821), nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

determino que o Oficial de Justiça lavre o respectivo auto de penhora. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO EM EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DO 

JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado 

interposto pela parte ré contra a sentença que julgou os embargos à 

execução proposto pela ré/recorrida extinto sem resolução de mérito, em 

razão de não ter garantido o juízo, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sustenta a recorrente que os embargos foram interpostos em 

consonância com as regras processuais aplicáveis à espécie, uma vez 

que o art. 53, caput, e § 1º, da Lei n. 9.099/95, não exigem a garantia do 

juízo. 2. Nos termos estabelecidos na Lei nº 9.099/95, para oferecer 

embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo 

oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. APÓS 

EFETIVADA A PENHORA DOS BENS INDICADOS PELO EXECUTADO, OU 
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DAQUELES LOCALIZADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA SUFICIENTES 

PARA GARANTIR O JUÍZO, SERÁ DESIGNADA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E, NÃO HAVENDO ACORDO, SERÃO APRECIADOS OS 

E M B A R G O S .  ( . . . )  ( T J - D F  0 7 0 6 9 4 2 5 8 2 0 1 6 8 0 7 0 0 0 7  D F 

0706942-58.2016.8.07.0007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de 

Julgamento: 23/08/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/08/2017. (grifo 

nosso). Cumprida a determinação acima, retornem conclusos para 

cumprimento integral do mencionado dispositivo, designando-se audiência 

de conciliação. Intimem-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 14 de 

novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-51.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUL S.A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010008-51.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ROBSON BUENO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CONSUL S.A Vistos. Tendo em 

vista que a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (id 

13296336), defiro o pedido e designo audiência de instrução para o dia 26 

de março de 2019, às 15 horas. Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências. Promova-se a habilitação e cadastramento do novo 

procurador da requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A ao 

processo, devendo, ainda, ser excluída a advogada Letícia Azevedo Braz, 

consoante postulado no id 15078263. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. CONSIGNO, ainda, que o 

requerente deverá comparecer acompanhado de suas testemunhas 

independentemente de intimação. Ressalto, por fim, que os requeridos, 

devidamente intimados, não se manifestaram quanto à produção de outras 

provas, conforme certificado no id 14583956. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-51.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUL S.A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010008-51.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ROBSON BUENO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CONSUL S.A Vistos. Tendo em 

vista que a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (id 

13296336), defiro o pedido e designo audiência de instrução para o dia 26 

de março de 2019, às 15 horas. Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências. Promova-se a habilitação e cadastramento do novo 

procurador da requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A ao 

processo, devendo, ainda, ser excluída a advogada Letícia Azevedo Braz, 

consoante postulado no id 15078263. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. CONSIGNO, ainda, que o 

requerente deverá comparecer acompanhado de suas testemunhas 

independentemente de intimação. Ressalto, por fim, que os requeridos, 

devidamente intimados, não se manifestaram quanto à produção de outras 

provas, conforme certificado no id 14583956. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-73.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000017-73.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MARCIA 

APARECIDA ROSA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Tendo em vista que a parte 

autora pugnou pela produção de prova testemunhal (id 13829177), defiro 

o pedido e designo audiência de instrução para o dia 26 de março de 

2019, às 15 horas e 30 minutos. Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências. Intimem-se as partes, por seus advogados, com as 

advertências legais. CONSIGNO, ainda, que a requerente deverá 

comparecer acompanhada de suas testemunhas independentemente de 

intimação. Ressalto, por fim, que os requeridos, devidamente intimados, 

não se manifestaram quanto à produção de outras provas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 13 de novembro de 

2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-10.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000103-10.2018.8.11.0088. REQUERENTE: CLAUDILEIA ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS Vistos. Defiro o 

pedido da autora (id 16259297) e REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 13 horas e 30 minutos. Cite-se e 

intime-se a parte ré, via carta precatória, para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Intime-se a autora, por 

seus advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 08 de novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-90.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000033-90.2018.8.11.0088. REQUERENTE: HERMES HAHN REQUERIDO: 
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ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO Vistos. Defiro o pedido 

do autor (id 16371554) e REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

05 de fevereiro de 2019, às 14 horas e 30 minutos. Cite-se e intime-se a 

parte ré, via carta precatória, para comparecer ao ato, consignando que 

poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de advogado, até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Intime-se a autora, por suas advogadas. 

Aripuanã, 08 de novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ OAB - MG154538 (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA FRANCA OAB - SP311978 (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL Vistos. De 

plano, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para as requeridas Invista Crédito 

e Investimento S.A e Credit Brasil Fundo de Investimento apresentarem 

carta de preposição e substabelecimento - este último somente em relação 

à ré Invista. No mais, tendo em vista que as partes não entabularam 

acordo, bem como que as requeridas Invista Crédito e Investimento e 

Credit Brasil Fundo de Investimento já apresentaram contestação (id 

16321371 e 16333102), determino a intimação do autor para impugná-las, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro, ainda, o pedido da parte autora e 

designo audiência de conciliação, para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

15 horas, TÃO SOMENTE em relação à requerida GIRASSOL EIRELI, 

devendo esta ser citada e intimada no endereço indicado na ata de 

audiência e nos termos da determinação inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 08 de novembro de 

2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ OAB - MG154538 (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA FRANCA OAB - SP311978 (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL Vistos. De 

plano, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para as requeridas Invista Crédito 

e Investimento S.A e Credit Brasil Fundo de Investimento apresentarem 

carta de preposição e substabelecimento - este último somente em relação 

à ré Invista. No mais, tendo em vista que as partes não entabularam 

acordo, bem como que as requeridas Invista Crédito e Investimento e 

Credit Brasil Fundo de Investimento já apresentaram contestação (id 

16321371 e 16333102), determino a intimação do autor para impugná-las, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro, ainda, o pedido da parte autora e 

designo audiência de conciliação, para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

15 horas, TÃO SOMENTE em relação à requerida GIRASSOL EIRELI, 

devendo esta ser citada e intimada no endereço indicado na ata de 

audiência e nos termos da determinação inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 08 de novembro de 

2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-85.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010062-85.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: FABIO SCHMITZ EXECUTADO: 

J. P INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos. Ante o 

teor da certidão retro (id 14130294), REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Aripuanã, 29 

de outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-85.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010062-85.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: FABIO SCHMITZ EXECUTADO: 

J. P INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos. Ante o 

teor da certidão retro (id 14130294), REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Aripuanã, 29 

de outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-85.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

querendo, impugnar os embargos à execução de ref. 8877078, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 35907 Nr: 651-67.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DO CARMO NUNES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos.

 Ante o teor do petitório de fls.100/101, expeça-se mandado de PENHORA 

e AVALIAÇÃO e REMOÇÃO de animais bovinos de propriedade do 

executado, tantos quanto bastem para garantir a execução.

Anoto que, o Oficial de Justiça deverá observar que o exequente 

providenciará os meios para remoção dos animais.

Sendo positivo, oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 

Grosso, a fim de que seja averbado a restrição sobre os animais.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 2061-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSP, JGF, AMDO, WBMS, JJDS, PRDO, 

ECDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA - 

OAB:11443-MT, Ellen Adriana Rodrigues Conti - OAB:21998-O, 

LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O, MARCELO FELICIO 

GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

Não obstante ao petitório carreado à ref.: 78 dos autos, ao tempo em que 

chamo o feito à ordem, DETERMINO:

1) Considerando que os acusados: Eriely Cristina dos Santos de Assis e 

Thiago da Silva Pacheco apresentaram respostas às acusações às refs.: 

45 e 83, respectivamente, CERTIFIQUE o retorno da carta precatória 

expedida à ref.: 58.

2) No que tange ao pedido contido à ref.: 26, em atenção ao teor da 

manifestação ministerial de ref.: 42, OFICIE-SE à Superintendência de 

Gestão de Cadeias, para que essa possa eventualmente atestar vaga em 

Cadeia Pública na Comarca de Cuiabá/MT, para o acusado THIAGO DA 

SILVA PACHECO, que atualmente está recolhido em Estabelecimento 

Prisional no Município de Sinop/MT, mas deseja transferência para Unidade 

Prisional de Cuiabá. Com o atestado, solicite-se anuência do(a) 

Meritíssimo(a) Juiz(a) Corregedor(a) do respectivo ergástulo. Dada essa 

anuência, oficie-se a autoridade competente, determinando-a o 

recambiamento do mencionado preso o quanto antes, com informação a 

este Juízo de Brasnorte.

3) Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação, requerendo o que entender de direito, em relação ao teor da 

certidão à ref.: 62 e aos pedidos contidos às refs. 70 e 76.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como o necessário (mandado/carta/carta 

precatória/notificação e ofício).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67492 Nr: 2719-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da comarca de Diamantino/MT, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG- 

BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Thiollier Filho - 

OAB:OAB/SP 40.952, CARLOS EDUARDO LISCHEWSKI MATTAR - 

OAB:OAB/SP 256.849, MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - 

OAB:OAB/SP 143.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o decurso do prazo de 30 (trinta) dias de suspenção 

do processo (ref. 21), impulsiono os autos a fim de promover a intimação 

da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51164 Nr: 698-97.2012.811.0100

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE ELAINE ZANELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MENDONÇA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9411-b

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENISE ELAINE ZANELATO, Cpf: 

03181169951, Rg: 4997791-3, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.CONDENO a 

parte autora no pagamento das custas processuais residuais a serem 

cáculadas sobre o valor da causa atualizado pelo INPC.Não sendo mais 

nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30468 Nr: 221-10.2013.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA DAS GRAÇAS SILVA SOARES, 

CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, encaminho o 

presente feito para a Procuradoria que representa a parte autora com o 

fito de manifestar nos autos como determinado na decisão de fls. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27837 Nr: 443-12.2012.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16509 Nr: 256-14.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADISTER RODRIGUES DE BRITO, NILTON RODRIGUES 

DE BRITO, NONDAS RODRIGUES DE BRITO, JAZON RODRIGUES DE 

BRITO, IRENA RODRIGUES DE BRITO, EPAMINONDAS RODRIGUES DE 

BRITO, LEONIDAS RODRIGUES DE BRITO, IVANY RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Habilitação de Herdeiros (fls.117/144), tendo o Juízo 

determinado a citação dos herdeiros indicados à petição de habilitação 

(fl.145).

Juntado substabelecimento (fls.162/163).

À fl. 167-v o requerido manifestou-se, pugnando pela intimação pessoal 

de todos os herdeiros para integrarem a lide, tendo a parte autora 

manifestado discordância com tal pleito (fl.171), alegando possuir 

procuração para representa-los em Juízo e que já teriam sido citados às 

fls. 145/161.

Este Juízo determinou a intimação dos patronos da parte autora para que 

apresentassem informações aos autos, relativas aos herdeiros a serem 

habilitados (fl.172), o que não fora cumprido (fls.182 e 186).

O requerido pugnou pela extinção do feito (fl.194-v).

Certidão da gestora judicial (fl.198) informando o não cumprimento da 

decisão de fl. 172 pelos causídicos da parte autora e a não localização de 

herdeiros."

Pois bem.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a causídica substabelecida 

à fl.163 não fora regularmente cadastrada nos autos e, por isso, não foi 

intimada da decisão 172 e seguintes.

Desta forma, para evitar qualquer alegação de nulidade processual, 

intime-se a causídica substabelecida à fl. 163 para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o regular andamento do feito, conforme decisão de 

fl. 172.

Proceda-se com o regular cadastramento da causídica no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 502-29.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora a manifestar sobre a certidão de fl. 122.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26909 Nr: 633-09.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, LOURIVAL 

TOBIAS PEDRO, LUIZ ANTONIO JACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, RAFAEL ARAÚJO NASCIMENTO - OAB:15324, RILIS 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB:12346/MT

 INTIMAR REQUERIDOS DA DECISÃO PROFERIDA EM AGOSTO DE 2018: 

"Desta forma deve ser decretada a revelia da requerida, contudo, os 

efeitos de presunção de veracidade dos argumentos elencados pela 

autora não se produzem.

Neste diapasão, com supedâneo nos artigos 344 e 345, inciso I do Código 

de Processo Civil, DECRETO A REVELIA da parte requerida, sem a 

produção dos efeitos de presunção de veracidade das alegações 

formuladas pela parte autora na peça preambular.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42697 Nr: 999-04.2018.811.0110

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 IMPULSIONO os autos para intimar, a parte requerida a apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, como determinado em audiencia 

realizada no dia 27 de agosto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36411 Nr: 1906-84.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25220 Nr: 243-73.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, encaminho o 

feito para o setor de expedição com o fito de expedir Oficio para o setor 

de Depósitos Judicais do Tribunal de Justiça de MT, para vinculação dos 

valores depositados e informados pelo Departamento de Precatórios do 

TRF da 1ª Regiao (COREJ), sendo que após a vinculaçao dos valores, 

estes serão liberados através de Alvará expedido pelo Sistema 

SISCONDJ, conforme determinação expressa na Resolução 11/2014 do 

Tribunal Pleno (TJMT).

 Ademais, já intimo a parte exequente para informar dados bancários (CPF, 

nº da Conta, nº da Agência e nome da Instituição Bancária) para a 

expedição do Alvará citado alhures, sendo esta no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22618 Nr: 170-72.2008.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA ALESSANDRA FÁVERO 

ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 

/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32495 Nr: 229-50.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVELI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32066 Nr: 1810-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37721 Nr: 258-95.2017.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a certidão de fl. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 205-85.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, diante da 

informação prestada na certidão de fl. 106m, intimo ap arte autora para 

manifestar nos autos em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12139 Nr: 461-43.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA-ME, URIAS MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33876 Nr: 13-55.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEILA ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21413 Nr: 424-79.2007.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EMP, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC impulsiono os 

presetes autos para intimar a parte exequente a manifestar em 10 (dez) 

dias sobre a certidão de fls.74/77.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41733 Nr: 394-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, e 

considerando as informações prestadas na execução de alimentos 

distribuída sob o código 21413, a qual consta no polo ativo e passivo as 

mesmas partes, impulsiono os autos com a finalidade de expedir carta 

precatória de citação para a Comarca de Novo São Joaquim, no endereço 

indicado pelo requerido, coforme cópia a seguir anexada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 858-63.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE CARRION DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, encaminho o 

feito para o setor de expedição com o fito de expedir Oficio para o setor 

de Depósitos Judicais do Tribunal de Justiça de MT, para vinculação dos 

valores depositados e informados pelo Departamento de Precatórios do 

TRF da 1ª Regiao (COREJ), sendo que após a vinculaçao dos valores, 

estes serão liberados através de Alvará expedido pelo Sistema 

SISCONDJ, conforme determinação expressa na Resolução 11/2014 do 

Tribunal Pleno (TJMT).

 Ademais, já intimo a parte exequente para informar dados bancários (CPF, 

nº da Conta, nº da Agência e nome da Instituição Bancária) para a 

expedição do Alvará citado alhures, sendo esta no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20593 Nr: 1257-34.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO VALÉRIO REZENDE - 

OAB:86662/SP

 Impulsiono os autos para intimar A DEFESA para apresentar alegações 

finais em forma de memoriais, no prazo legal.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106155 Nr: 2916-85.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREUSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão 

da aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a 

fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que 

se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade.5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183).6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 875-19.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Penha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:MT/15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na Rua Campos Sales, 1317, 

Centro, Cláudia/MT, dia 11/12/2018 às 18:00 hs, perito nomeado Dra. Silvia 

Albertini.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106585 Nr: 3144-60.2018.811.0101

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PROVISÓRIA DOS JURADOS PARA 

O ANO DE 2019.

PRAZO: 15 DIAS

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Cláudia - MT, na forma da lei.

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Cláudia - MT, foram alistados PROVISÓRIAMENTE para compor o Corpo de 

Jurados do ano de 2019, nos termos do artigo 426 do Código de Processo 

Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

1. Adelcir Grigoleto, agricultor;

2. Ademar Marina, despachante;

3. Aleixa Kowal De Prá, Professora;

4. Aline Cristina Tiedt, advogada;

5. Ana Maria de Andrade Abreu, secretária;

6. Ana Maria Talau Delani, do lar;

7. Ana Paula Rodrigues, professora;

8. Anderson de Oliveira, Estudante de Ciências Contábeis;

9. André Luiz de Andrade Fritsch, professor;

10. Andréia Rosana de Deus, Assistente Social;

11. Angelita Aparecida de Araújo, Servidora Pública Municipal

12. Anilton Carlos Emerenciano, Analista de Sistema;

13. Aparecida Nogueira Sabo, do lar;

14. Augusto Gonçalves da Silva Neto, Professor;

15. Augusto Gonçalves da Silva Neto; Professor;

16. Bernardo Teixeira Hoshino, farmacêutico;

 17. Bruni Natan Pagliarini Medeiros, Estudante de Direito;

18. Cássio Beal, Coordenador Padagógico;

19. Clara Eliene Albuquerque Portes, Servidora Pública Municipal;

20. Cláudia Dutra de Castilho, Professora;

21. Cleuza dos Santos Bender, Manutenção da Infraestrutura Educacional;

 22. Cristiane Aparecida Alcântara, Monitora;

23. Cristiane Tomaz Berticelli, professora;

24. Daniel Junior de Andrade, estudante;
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25. Darci Bento Rodrigues, Motorista;

26. Darlene Haubert, Professora;

27. Débora Nogueira da Silva, Estudante de Psicologia;

28. Deilson Marco Coca, comerciante;

29. Deise Lazareti, Professora;

30. Denise Rosa Gonçalves, Professora;

31. Edinamar de Souza Terra Queiroz, Professora

32. Edson João Sauthier, professor;

33. Eduardo Fontana, Servidor Público Municipal;

34. Elaine Cristina Bufon, professora;

35. Elieger de Paula, professora;

36. Elieger de Paula, professora;

37. Elisabete Cenci, Registradora Pública;

38. Elisangela Rodrigues Barbon, Funcionária Pública Municipal;

39. Endryl Moreira dos Santos, agricultor;

40. Ercules Lopes Morais, Comerciante;

41. Erika de Oliveira Gragel Costa, professora;

42. Esdra Nunes de Andrade, Professora;

43. Everson Cesar Konzen, Servidor Público Municipal;

44. Francelle Camila Ferreira, Manicure;

45. Gabriela Lazzari, auxiliar de contabilidade;

46. Galtieri J.M. Cavalheiro, Estudante de Direito;

47. Gessica Maria Hoffman Cover, estudante;

48. Idalina Aparecida de Oliveira, Professora;

49. Ilton Wentz, Servidor Público Municipal;

50. Imilia Soeli Pieri, Servidora Pública Municipal;

51. Inide de Souza Marques, Técnica em desenvolvimento Infantil e 

Especial;

 52. Jacir Bender, Bancário e Estudante de Administração;

53. Jaine Terezinha Costa, Professora;

54. Jaqueline Silva Hoffmann, Estudante de Biomedicina;

55. Jean Carlos Diedrich, Servidor Pública Municipal;

56. Jederson Garbin Tenório, Professor;

57. Jorge da Silva, contador;

58. José Carlos Smanhoto, professor;

59. José Rodrigues, professor;

60. Juliana Dotto Dalmaso, Professora;

61. Júlio Cesar Menegassi, Servidor Público Municipal;

62. Liciane Maria De Prá, professora;

63. Lindomar Camargo, comerciante;

 64. Luana Terezinha Bastian, monitora escolar;

65. Manoel Rodrigues Calixto, agricultor;

66. Maria Aparecida Bueno, Servidora Pública Municipal;

67. Maria Eduarda Ghisi Rodrigues, Estudante de Psicologia;

 68. Maria Lucília de Andrade Teixeira, professora;

69. Marinalva Figueiredo Vareschini, Professora;

70. Marlon Vinicio Gioli, auxiliar de contabilidade;

71. Marta Barra Nova dos Santos, Estudante;

72. Midiã Perez Pereira, Professora;

73. Nayara Carolina Anderle, jornalista;

74. Nelson Expedito Seganfredo, empresário;

75. Odanir Pedro Bonissoni, professor;

76. Pedro Oliveira Talau, Estudante de Direito;

77. Rafaela Cristina da Silva Bastian, Fonoaudióloga;

78. Raquel Amélia Balsan, Estudante de Direito;

79. Raquel Maristela Lazarin Wentz, monitora;

80. Reginaldo Mota, comerciante;

81. Reni Maria Schleicher Bianchin, Assistente Social;

82. Ricardo Chaves dos Santos, professor;

83. Roberto Borges Pereira, Professor;

84. Roberto Carlos Lazarin, Comerciante;

85. Rosangela Suzin, Servidora Pública Municipal;

86. Sandra Aparecida Faé, professora;

87. Shirley Yotzchetz, Servidora Pública Municipal;

88. Sidinei Leandro de Almeida, professor;

 89. Sidney Camargo Scheffer, radialista;

90. Sonia Fátima dos Santos Dalla Costa, comerciante;

91. Sonia Maria Torquetti Fernandes, Professora;

92. Thiago Bergamin Saraiva, comerciante;

93. Valmir José Farias da Silva, comerciante;

94. Varli Fátima Cassini de Assis, Corretora de Seguros;

95. Vilson Gutjar, Servidor Público;

96. Vinicius Rodrigues da Silva, secretário;

97. Viviane Otowiczts, Técnica em desenvolvimento Infantil e Especial;

 98. Wanessa Caetano de Souza Claro dos Santos, Monitora;

99. Welinton Rodrigues, estudante de Sistemas de Informação;

100. Willian Quevedo Tonelli, professor;

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da 

Lei. Eu, ________________ Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva, 

Gestora Judiciária, digitei e subscrevi.

 Cláudia - MT, 21 de novembro de 2018.

.

 Thatiana dos Santos

 JUÍZA DE DIREITO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105238 Nr: 2464-75.2018.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSL, LPRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal OLEVINA DA 

SILVA LIMA NASCIMENTO E LUIS PAULO RODRIGUES NASCIMENTO, 

julgando dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos (art. 

1.571, inciso IV, CC).Outrossim, por preservar os interesses dos 

postulantes, HOMOLOGO o acordo descrito na inicial, no tocante à guarda, 

alimentos, visitas do filho do casal, forte no art. 487, III, do CPC e art. 1584, 

inciso I do CC. Defiro os benefícios da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente mandado de averbação ao Ofício do 

Registro Civil passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: 

OLEVINA DA SILVA LIMA.P.R.I.Ciência ao Ministério Público.Após, 

obedecidas às formalidades da CNGC, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100651 Nr: 220-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON NILMAR FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos à ref. 04, 

consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do 

credor fiduciário e autorizando o autor a vender o veículo a terceiros, com 

devolução de eventual saldo à parte Requerida, nos termos do artigo 2º do 

Decreto-lei n. 911/69.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

os honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro, em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, 

§ 8º do Código de Processo Civil.Saliento que as custas processuais já 

foram recolhidas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82691 Nr: 62-60.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Autos nº. 62-60.2014. (Id. 82691)

Ação Penal

Denunciado: ADAIR RODRIGUES DA SILVA

Vítima: FRANCIELI DEPRÁ

Vistos.

1. Com relação à oitiva da testemunha de acusação Carlos Paulo 

Cichasesk, declaro sua preclusão.

2. Decreto a revelia do acusado.

3. Para a oitiva da vítima e das testemunhas de defesa Ailton e Marcos, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 14:00 horas.

Intimem-se, observando-se os endereços de fls. 111 e 112.

4. Com relação à testemunha Marisete, abra-se vista ao Ministério Público. 

Caso seja informando endereço nesta Comarca, intime-se a testemunha 

para a audiência designada no item "3". Caso seja em outra Comarca, 

depreque-se.

5. Intime-se a defesa via DJE.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 26 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74327 Nr: 2014-91.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Antonio Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BVA S/A, Flagt S/A Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VALENTIM ALVAREZ 

- OAB:14463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, eis que ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do 

CPC, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.Com supedâneo no inciso V, 

do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao conciliador, para que designe audiência 

de conciliação/mediação.Após, CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA 

POR SEU ADVOGADO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo 

a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência.Designada a audiência, INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

CPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. Em caso negativo, deverá 

encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da Comarca de Colniza 

para nomeação de defensor dativo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75349 Nr: 2654-94.2016.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Angela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerida quanto ao teor do despacho de Ref. 22.

Ante o teor do documento juntado à Ref. 34, INTIME-SE a parte requerente 

para informar se o benefício foi implantado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39764 Nr: 1206-96.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraham Khalil Wihby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente para que 

recolha o valor da diligência do oficial de justiça através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 1448-55.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraham Khalil Wihby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

recolha o valor da diligência do oficial de justiça por meio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73398 Nr: 1494-34.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENEUDO NORBERTO DOERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos, etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por Reneudo Roberto Doerl 

(fls. 24/25), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, 

descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, 

com o consequente oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

INTIME-SE o suposto autor do fato, no endereço de fls. 41, para 

comprovar o cumprimento da transação.
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CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 1495-19.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos, etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por Erisvaldo Pereira 

Santana (fls. 29), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, pelo 

que, descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, 

obrigatoriamente, com o consequente oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

OFICIE-SE como requerido às fls. 41.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74441 Nr: 2077-19.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Melhomem, Eliezer Rodrigues 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos, etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por Fábio da Silva 

Melhomem e Eliezer Rodrigues Neumann (fls. 44), revestindo - na da 

cláusula rebus sic stantibus, pelo que, descumprida que for, o 

procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, com o consequente 

oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68629 Nr: 1295-46.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos, etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por Antonio Carlos Ferreira 

de Araújo (fls. 135-v), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, 

pelo que, descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, 

obrigatoriamente, com o consequente oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

CERTIFIQUE-SE se o ofício de fls. 138 foi respondido.

PROCEDA-SE com a abertura de um novo volume, atendendo-se ao 

disposto no GNGC.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61808 Nr: 202-37.2013.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCM, RBDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..

INTIMAR a representante por meio de seu patrono, solicitando a indicação 

de número de conta e agência.

Nada falando, INTIMAR a representante por Edital (prazo de 20 dias), 

devendo indicar os dados (prazo de 10 dias).

Indicada a conta/agência, providenciar a comunicação ao Município, 

inclusive para transferir o valor já descontado.

 Nada falando, ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60131 Nr: 1044-85.2011.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADO, GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Não obstante a extinção do processo 63335, devem ser aproveitados 

todos os atos ali feitos.

Assim, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e apresentado.

Tendo em vista que já decorreu o prazo indicado para o cumprimento, 

deixa-se de aperfeiçoar a penhora, já que ainda não feita (na realidade, 

não se sabe acerca da possibilidade, pois o que foi apresentado não foi a 

matrícula).

Por isso:

1.INTIMAR a exequente para se manifestar (se houve o pagamento do 

quanto acordado; outro requerimento);

2.Tendo havido o pagamento, ARQUIVAR;

3.Do contrário, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9929 Nr: 401-74.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CARLOS GLASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de “executivo fiscal” ajuizado pelo Município de Cotriguaçu.

Verifica-se que as CDA’s que embasaram a pretensão Inicial indicam como 

contribuinte Edgar Carlos Glass.

Posteriormente aditou-se a Inicial, indicando que houve o acumulo de 

CDA’s, bem como a transferência do imóvel, devendo figurar como 

executado Cesar Grespam (fls. 30/42).

Em seguida, novo aditamento, mencionando o acumulo de mais CDA’s, bem 

como indicando que o novo executado seria Álvaro Renato Marques da 

Silva (fls. 58/60).

Porém, embora a petição indique Álvaro Renato Marques da Silva como 

novo executado, a CDA que a acompanha menciona como 

contribuinte/devedor Luiz Pereira Prado, conforme pode ser visto às fls. 

59v/60.

Portanto, não está claro quem é o atual contribuinte/devedor que deve 

figurar o polo passivo da demanda, motivo pelo qual, deve a 

parte-exequente se manifestar indicando-o, para que possibilite o regular 

prosseguimento do feito.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, observando o disposto no art. 183, §1º, do 

CPC, para que indique quem é o atual contribuinte/devedor que deve 

figurar o polo passivo da demanda. PRAZO: 10 (dez) dias;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 815-28.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA OLIVEIRA BONFIM 

MASSAMBONI - OAB:15230

 (...) à SECRETARIA para:1.OFICIAR ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 

explicando a situação, bem como solicitando a transferência dos valores 

para esse processo. OBS.: Encaminhar cópia dos documentos de fl. 63/65 

juntamente com o ofício;2.INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe os seus dados bancários (conta, agência, 

banco);3.Com a resposta do ofício informando a transferência e os dados 

bancários da exequente, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9919 Nr: 281-36.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGO BOAVENTURA ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGO BOAVENTURA ROSSI, Cpf: 

01523039795, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de DOMINGO BOAVENTURA ROSSI, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO PREDIAL 

TERRITORIAL URBANO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 11/1996, 13/1996, 19/1997, 21/1997 (MAIS 8 OBJETOS)..

 - Valor Total: R$68.461,09 - Valor Atualizado: R$68.461,09 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Considerando o esgotamento das diligências 

no intuito de proceder à citação pessoal, DEFERE-SE/DETERMINA-SE a 

citação editalícia da parte-executada.Assim, à SECRETARIA para:1.CITAR 

a parte-executada, por meio de EDITAL, para pagar a dívida, com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º 

da LEF;2.Após, decorrido o prazo sem o pagamento do débito exequendo, 

por economia e celeridade processual, INTIMAR a parte-exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do débito, bem como indicar a 

opção por formas de penhora diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual 

será feito, considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 

835 do CPC);a.Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no 

artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.3.Com a resposta ou o 

decurso de prazo concedido para a parte-exequente (item 2), o que 

deverá ser certificado, conclusos.Por fim, frisa-se a necessidade de 

atentar-se ao disposto no artigo 485, III, do CPC.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Cotriguaçu, 23 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32329 Nr: 462-56.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO CARLOS PEREIRA, Filiação: 

Jose Pereira e Dejanira Pereira, data de nascimento: 24/03/1969, 

brasileiro(a), natural de Frayburgo-SC, solteiro(a), serviços gerais e 

atualmente em local incerto e não sabido MILTON FERREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Almerinda Ferreira dos Santos, data de nascimento: 13/08/1953, 

brasileiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar o Réu por edital do teor da Sentença bem como 

se tem interesse em recorrer da Sentença. Intimar a vítima por Edital.

Sentença: Ação Penal nº 462-56.2009.811.0099 – Código 32329Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Milton Ferreira dos 

SantosAdvogada: Sara TonezerData e horário: 24 de agosto de 2018, às 

08h00minS E N T E N Ç AVistosTrata-se de processo iniciado a partir de 

denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

imputando ao acusado conduta que levava ao seguinte cenário:1.MILTON 

FERREIRA DOS SANTOS: art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal.Para tanto, apontou-se, na Denúncia, trazendo em seu bojo Inquérito 

Policial, que no dia 07/04/2009, por volta das 15h00min, em via pública, 
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próximo ao Mercado Raíssa, em Juruena, o acusado, agindo com vontade 

de matar, sem motivo aparente, apoderou-se de uma faca e desferiu 

golpes nas regiões do peito, braço esquerdo, joelho direito e mão 

esquerda da vítima Roberto Carlos Pereira, causando-lhe lesões 

corporais, apenas não causando a morte porque a vítima fugiu e foi até o 

Hospital. No Inquérito, encontram-se, de relevante:i.Auto de Prisão em 

Flagrante Delito;ii.Auto de apreensão;iii.Auto de Exame de Lesões 

Corporais.A denúncia foi recebida em 22/04/2009.Apresentou-se resposta 

à acusação. Em alegações finais, requereu o Ministério Público que fosse 

o réu pronunciado nos termos da Denúncia.A Defesa pleiteou a 

absolvição. Em Decisão (14/07/2015), o acusado MILTON FERREIRA DOS 

SANTOS foi pronunciado, estabelecendo-se a seguinte 

correlação:1.MILTON FERREIRA DOS SANTOS: art. 121, §2º, II c/c art. 14, 

II, ambos do Código Penal. Após, o Ministério Público e as Defesas 

arrolaram as testemunhas que desejam ver inquiridas em Plenário.Em 

decorrência, nesta data, o acusado MILTON foi submetido a julgamento 

popular.O Conselho de Sentença, ao apreciar a PRIMEIRA série de 

quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas.O Conselho de 

Sentença não absolveu o réu.O Conselho de Sentença RECONHECEU que 

o crime somente não consumou por circunstâncias alheias à vontade do 

agente.O Conselho de Sentença NÃO RECONHECEU que o crime foi 

cometido motivado por violenta emoção logo em seguida à injusta 

provocação da vítima.O Conselho de Sentença RECONHECEU que o crime 

foi cometido por motivo fútil.Assim, atentando-se à soberana decisão do 

Conselho de Sentença, à qual se está vinculado, CONDENA-SE o 

acusado:MILTON FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação anterior, em 

relação aos arts. 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Definido 

isso, passa-se à DOSIMETRIA da PENA.De pronto já se transcreve o art. 

121 do Código Penal:Homicídio simplesArt. 121. Matar alguém:Pena - 

reclusão, de seis a vinte anos.Caso de diminuição de pena§ 1º Se o 

agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço.Homicídio qualificado§ 2° Se o homicídio é cometido:I - mediante paga 

ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;II - por motivo 

futil;III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 

meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;IV - à 

traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que 

dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;V - para assegurar a 

execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:Pena - 

reclusão, de doze a trinta anos.FeminicídioVI - contra a mulher por razões 

da condição de sexo feminino: VII – contra autoridade ou agente descrito 

nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema 

prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da 

função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou 

parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição: Pena - 

reclusão, de doze a trinta anos.§ 2o-A Considera-se que há razões de 

condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica 

e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio 

culposo§ 3º Se o homicídio é culposo:Pena - detenção, de um a três 

anos.Aumento de pena§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 

1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de 

profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro 

à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para 

evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada 

de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 

(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.§ 5º - Na hipótese de homicídio 

culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da 

infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal 

se torne desnecessária.§ 6ºA pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a 

metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de 

prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. § 7o A 

pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime 

for praticado:I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao 

parto; II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 

(sessenta) anos ou com deficiência;III - na presença de descendente ou 

de ascendente da vítima. Diante da imprescindível individualização da pena 

e considerando as circunstâncias do art. 59, bem como do art. 68, ambos 

do Código Penal, passa-se à dosimetria da pena do réu.Inicia-se com o art. 

59 do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Segue-se com a 

dosimetria referente ao homicídio, consoante decisão emanada do 

Conselho.Especificando-se, o que se tem é:1.Culpabilidade: não há 

cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação 

peculiar. VALORAÇÃO NEUTRA.2.Antecedentes: não há registro juntado 

quanto a antecedentes. 3.Conduta social: não há notícia de que faça algo 

digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido 

d e  s e r  n e g a t i v o  o  c o m p o r t a m e n t o .  V A L O R A Ç Ã O 

NEUTRA.4.Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame 

profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto 

durante o processo. VALORAÇÃO NEUTRA;5.Motivos: o motivo fútil foi 

reconhecido como qualificadora, não devendo aqui ser valorado. A 

motivação da violenta emoção foi AFASTADA, não havendo outro motivo 

relevante para a valoração. VALORAÇÃO NEUTRA;6.Circunstâncias: não 

se vislumbra incremento no cenário fático em relação a este ponto. 

Valoração neutra;7.Consequências: não há notícia de consequências 

peculiares que excedam a previsão normal do tipo. Valoração 

neutra;8.Comportamento da vítima: a conduta da vítima, embora não 

reconhecida pelo Conselho para fins de privilégio, não deixa de ser 

relevante para o desencadeamento fático, devendo aqui ser valorada. 

Valoração positiva. Com ZERO circunstâncias judiciais desfavoráveis 

valoradas, fixa-se a pena-base em 12 anos de reclusão.Certo é que a 

Defesa se valeu da argumentação quanto ao homicídio privilegiado, o qual 

não foi reconhecido, o que afasta a possibilidade de incidência da 

atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime 

sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima). 

Mesmo o reconhecimento da conduta da vítima como circunstância judicial 

favorável ao acusado, não se concorda que tenha havido violenta 

emoção, por isso deve ser afastada a atenuante.Importante salientar que 

se deve considerar a confissão presente. Embora o acusado não sendo 

ouvido durante a fase judicial, apenas em Delegacia, como afirmou que 

tinha intenção de matar a vítima, aquilo não afasta a confissão. Por isso, 

RECONHECE-SE a valoração desta circunstância atenuante. Quanto a 

agravantes, embora passível de reconhecimento a prevista no art. 61, II, 

“a”, do CP, tal foi usada para qualificar. Assim, afasta-se a valoração. 

Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 

69392/SP), vincando-se ao intervalo entre a pena máxima e a mínima 

(maior do que a pena-base), concluindo-se que a atenuante/agravante 

equivale a 36 meses (216/6), o que significa que a pena deve ser 

atenuada, por haver 1 atenuante valorada, em 36 meses (3 anos).Mesmo 

com o reconhecimento da atenuante, estando a pena no mínimo, descabe 

falar em mitigação (Enunciado 231 da Súmula do STJ), mantendo-se a 

pena em 06 anos de reclusão.Há causa de diminuição relacionada ao 

reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):Art. 14. Diz-se o 

crime: TentativaII - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 

por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de 

tentativaParágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 

um a dois terços.Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de 

Lesões Corporais, embora ali se indique “lesão grave”, extrai-se que o 

“iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima 

apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) 

não foi alcançado por algo entre o mínimo e o médio. Assim, a redução 

deve se dar no patamar de 1/2. Por isso, a pena vai reduzida para 06 anos 

de reclusão. Não havendo causa de aumento, FIXA-SE A PENA 

DEFINITIVA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO.Não preenchidos os requisitos do 

art. 44 do Código Penal, já que a pena é superior a 4 anos (aqui não sendo 

relevante a questão da detração), VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que impede, por arrasto, 

a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).Do regime de 

cumprimento de pena.Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), 

verifica-se que o condenado ficou preso de 08/04/2009 a 26/08/2009 (04 

meses e 19 dias). Por força do art. 33, §2º, “B”, do Código Penal, 

CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o 

REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena. Pela pena, 

ausência de fundamento para a prisão preventiva e regime de 

cumprimento estabelecido, mantém-se o acusado solto, podendo recorrer 
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em liberdade. DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACONDENA-SE o réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, o qual, pela situação 

de pobreza indicada, fica com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do CPC.Não havendo discussão sobre o assunto, DEIXA-SE de 

condenar o réu ao pagamento de valor mínimo a título de indenização civil. 

INTIMAR o acusado por Edital, já que não foi encontrado no endereço 

anterior. Havendo nomeação de Defesan, fixam-se como honorários 

advocatícios a SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de 30 URH, o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.À CONTADORIA para 

calcular custas e demais despesas processuais;2.PROVIDENCIAR o 

necessário para a destruição da arma e demais objetos 

apreendidos;3.Proceder à formação de Autos de EXECUÇÃO PENAL, com 

a expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), 

encaminhando conclusos para fins de especificação do cumprimento da 

pena (admonitória, local de cumprimento, etc.);4.Proceder às 

COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de Identificação, ao TRE 

(via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 

da CNGC;5.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, os autos 

conclusos;6.Após, arquivar com as baixas e cautelas de estilo.Publicada 

em Plenário, saem o Ministério Público e a Defesa intimados para os efeitos 

recursais.O acusado deve ser intimado por EDITAL, já que em local 

ignorado.A vítima deve ser intimada por EDITAL, já que em local 

ignorado.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 24 de agosto de 2018, às 

11h09min.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto e Presidente do 

Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 23 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31863 Nr: 113-53.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZEU APARECIDO DA SILVA, Filiação: 

Vilmar da Silva e Otilia de Jesus da Silva, data de nascimento: 01/02/1979, 

brasileiro(a), natural de Santa Lúcia-PR, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do réu, para compareçer ao Fórum desta 

comarca para que levante o valor da fiança prestada nos presentes autos 

sendo R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais), devidamente 

atualizado, consigno que o acusado ou algum sucessor poderá ter 

restituído o valor, dirigindo-se ao Fórum em até 60 dias a contar da 

publicação, Ao mesmo tempo, solicitar divulgação do Edital pela imprensa 

da cidade de Juruena, Findo o prazo de 60 dias da data do Edital e da 

divulgação pela imprensa, proceder à destinação do valor ao Município de 

Juruena, pelos meios legais..

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição da pena em abstrato, quanto a ELIZEU APARECIDO DA SILVA, 

o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, 

todos do Código Penal. Sem custas e condenação em 

despesas.Considerando haver fiança prestada, tendo sido declarada a 

extinção da punibilidade, ocorre a hipótese do art. 337 do CPP, devendo o 

valor ser devolvido integralmente ao acusado ou a seus sucessores (art. 

1471, §1º, da CNGC).Não obstante, tendo em vista que o acusado não foi 

encontrado a partir de certo momento processual, estando em local 

desconhecido, ganha lugar o procedimento do art. 746 do CPC/15, tendo a 

complementação do art. 1237 do Código Civil, estes últimos em aplicação 

analógica, perfeitamente possível em sede processual penal (art. 3º do 

CPP).Por esta razão, deve ser expedido Edital para intimação do acusado 

e/ou eventuais sucessores da existência de valores a título de fiança para 

restituição. Em caso de não comparecer o acusado ou algum sucessor, 

deve o valor ser destinado ao Município (art. 1237 do Código Civil). Assim, 

à SECRETARIA para:1.Intimar o réu por EDITAL, especialmente para 

resgatar a fiança;2.No mesmo Edital de intimação do réu, deverá constar a 

existência de fiança (se possível, com valor já atualizado), consignando 

expressamente que o acusado ou algum sucessor poderá ter restituído o 

valor, dirigindo-se ao Fórum em até 60 dias a contar da publicação;3.Ao 

mesmo tempo, solicitar divulgação do Edital pela imprensa da cidade de 

Juruena;4.Findo o prazo de 60 dias da data do Edital e da divulgação pela 

imprensa, proceder à destinação do valor ao Município de Juruena, pelos 

meios legais;5.Dar ciência ao Ministério Público;6.Transitada em julgado, o 

que deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações 

necessárias. Serve como MANDADO. Cotriguaçu/MT, 08 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 23 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 1242-54.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FELISBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR FELISBERTO 

GONÇALVES, Cpf: 94457255572, Rg: 572.296, Filiação: Zenir Lucio 

Gonçalves e João Felisberto Gonçalves, data de nascimento: 10/08/1973, 

brasileiro(a), natural de São Gabriel da Palha-ES, casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

em desfavor de PAULO CÉSAR FELISBERTO GONÇALVES, imputando-lhe 

a prática dos crimes previstos no artigo 129, §9° e artigo 147, "caput", na 

forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 

11.340/2006.

Despacho: Vistos...Deve-se tentar nova citação, agora a partir do 

endereço indicado pelo Ministério Público. Não sendo possível a citação 

pessoal, tem-se a citação por Edital. Apenas para explicitar e resolver 

questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se 

que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa 

escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida 

publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a 

publicação via DJe.Portanto, à SECRETARIA para:1.Proceder à citação do 

acusado, conforme endereço indicado pelo Ministério Público, desde já 

ficando autorizada a Precatória;2.Na citação, deverá ser indagado se tem 

CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo, devendo haver advertência de que, não 

apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

apresentá-la;3.NÃO APRESENTANDO resposta ou afirmando que não 

constituirá defensor, proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância) para 

apresentar resposta e seguir no processo;4.Sem êxito, ao Ministério 

Público para manifestação;5.Requerendo a citação por Edital, desde já se 

autoriza a citação;6.Assim, no retorno, CITAR, por Edital, os acusados 

para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 
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do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, 

nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe;7.APRESENTADA RESPOSTA, 

conclusos (análise de resposta à acusação e possível designação de 

audiência);8.APÓS Edital, não havendo resposta, ao Ministério Público (a 

não ser que já tenha falado sobre a suspensão do processo, prescrição e 

prisão quando das vistas do item 4).Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu, 10 de junho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 23 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34984 Nr: 1402-84.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABDIAS JESUS DA COSTA, Cpf: 

40511707134, Rg: 466310, Filiação: Otávio Patricio da Costa e Maria 

Carmina de Jesus Costa, data de nascimento: 03/12/1965, brasileiro(a), 

natural de Cruzeiro do Sul-PR, convivente, agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, RECEBO a presente denúncia em face de ABDIAS JESUS 

DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas condutas descritas 

no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Despacho: Vistos...Deve-se tentar nova citação, agora a partir do 

endereço indicadospelo Ministério Público. Não sendo possível a citação 

pessoal, tem-se a citação por Edital. Apenas para explicitar e resolver 

questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se 

que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa 

escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida 

publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a 

publicação via DJe.Portanto, à SECRETARIA para:1.Proceder à citação do 

acusado, conforme endereço indicado pelo Ministério Público, desde já 

ficando autorizada a Precatória;2.Na citação, deverá ser indagado se tem 

CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo, devendo haver advertência de que, não 

apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

apresentá-la;3.NÃO APRESENTANDO resposta ou afirmando que não 

constituirá defensor, proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância) para 

apresentar resposta e seguir no processo;4.Sem êxito, ao Ministério 

Público para manifestação;5.Requerendo a citação por Edital, desde já se 

autoriza a citação;6.Assim, no retorno, CITAR, por Edital, os acusados 

para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 

do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, 

nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe;7.APRESENTADA RESPOSTA, 

conclusos (análise de resposta à acusação e possível designação de 

audiência);8.APÓS Edital, não havendo resposta, ao Ministério Público (a 

não ser que já tenha falado sobre a suspensão do processo, prescrição e 

prisão quando das vistas do item 4).Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu, 10 de junho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 23 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 1377 Nr: 7-48.1996.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA IGUAÇUENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DREHMER & ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 Vistos em correição.

Considerando o teor das fls. 90/91, à SECRETARIA para:

1. ALTERAR a capa dos autos e sistema Apolo, RETIRANDO o nome dos 

advogados JOSÉ ANTONIO PILEGI e VIVIANE SANTINI RODRIGUES, 

considerando suas renúncias;

2. INTIMAR, pessoalmente, a parte-executada por meio de Carta com 

Aviso de Recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a sua representação processual;

 3. INTIMAR, pessoalmente, a parte-exequente, por meio de Carta com 

Aviso de Recebimento (Av. Vinte de Dezembro, n. 82, bairro Industrial, 

Cotriguaçu/MT), para que, no prazo de 05 (dias), junte aos autos a 

atualização do valor do débito e/ou requeira o que de direito, atentando-se 

ao disposto no art. 485, III, do CPC;

4. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 23 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62507 Nr: 904-80.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JICIANE KAISER MARCHI, JICIANE KAISER 

MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos em correição...

Intempestivos os embargos, REJEITAM-SE.

 No mais, INTIMAR a parte-autora pessoalmente, conforme decisão de fl. 

26, pois o carimbo de fl. 26v é da PGE, não tendo pertinência neste 

processo.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29370 Nr: 363-57.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Defere-se o pleito de suspensão do processo pelo prazo requerido.
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 Assim, à SECRETARIA:

1. MANTER o processo suspenso pelo prazo menciona, INTIMANDO a 

parte-autora;

2. Findo o praz independente de novo despacho, inexistindo indicação de 

bens localizados, AO ARQUIVO PROVISÓRIO. Após prazo prescricional, 

INTIMAR parte-autora e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28375 Nr: 1313-03.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELÍCIO HIROCAZU IKENO - 

OAB:3.470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFERE-SE o requerimento da parte-exequente.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-executada, através de carta com aviso de recebimento, 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC);

A parte-executada poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação (arts. 914 e 915, do CPC).

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte-exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte-executada requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, consoante art. 916 do CPC.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA/CARTA 

AR, considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34263 Nr: 682-20.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO ALBERTON, JOANAS LOPES 

MACHADO, JOÃO RAIMUNDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Ante a homologação da desistência do processo em 

relação ao executado Joanas Lopes Machado, deve o seu nome ser 

retirado do Sistema Apolo, bem como da capa dos autos.Considerando o 

deferimento da citação editalícia do executado Naldo Alberton, deve o 

Edital ser expedido pela Secretaria.Ressalta-se que João Raimundo Vieira 

também compõe o polo passivo dessa demanda e não há manifestação 

quanto ao prosseguimento do feito em relação a sua pessoa, razão pela 

qual, deve a parte-exequente se manifestar.Por fim, constata-se que o 

documento juntado à fl. 109 não pertence a este processo, devendo ser 

desentranhado. (...) Cotriguaçu/MT, 23 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63152 Nr: 74-80.2014.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI CORTONEZI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123,

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Embora já se tenha falado em "cumprimento de sentença", não se 

encontrou a aludida "sentença". Pelo que se tem neste processo, trata-se 

de "cobrança", de cunho condenatório, inexistindo execução, portanto.

Assim, tendo em vista que houve a citação da requerida, mas nada falou, 

DECRETA-SE a revelia dela.

Por isso, à parte-autora para especificação de provas ou requerimento de 

julgamento.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24096 Nr: 139-27.2004.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI PRADO DE OLIVEIRA, JDODC, LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

ATUALIZAR a capa deste processo (incluindo o nome do advogado que 

ora peticionou).

 Com a informação prestada pelos exequente no sentido de falecimento da 

parte-requerida, imprescindível a melhor explicação acerca da massa de 

bens sobre a qual recai a presente execução, já que se mostra (ria) 

pertinente a indicação do espólio (intrinsecamente vinculado à questão).

Por isso, à parte-exequente para indicação de inventário em tramitação, 

inclusive com a menção ao inventariante.

Caso requerido, OFICIAR ao Cartório respectivo visando à obtenção da 

informação.

Indicando a existência de inventário, caso em tramitação neste Juízo, 

APENSAR e conclusos. Do contrário, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60502 Nr: 239-98.2012.811.0099

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUETANIA RIOS PAGNUSSATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 Vistos...

Certificada a tempestividade, recebem-se os embargos.

 À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a embargada para se manifestar (art. 1.023, §2º, do CPC);

2. Após, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35725 Nr: 577-09.2011.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. GALAN SEMENTES EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAXIMINIANO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, LUIZ AUGUSTO DEZIDÉRIO - OAB:76.193
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Vistos em correição...

INTIMAR pessoalmente a parte-autora para dar andamento ao processo, 

com a consequência de extinção (art. 485, §1º, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 22601 Nr: 114-14.2004.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SOUSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SIEBERT, SEMEARA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO PEREIRA - 

OAB:219-B/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 Vistos em correição...

Ante o teor do acórdão:

1.INTIMAR a parte-requerida para requerimento (prazo de 30 dias);

2.Havendo manifestação, conclusos. Do contrário, ARQUIVAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27968 Nr: 883-51.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA 

- OAB:21.196-SC, Reni Donatti - OAB:19.796/SC

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos pela requerida contra a 

sentença prolatada nos autos, alegando que houve contradição quando 

da indicação de reexame necessário, bem como no tocante ao Tribunal 

destinatário do reexame.

É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que na parte dispositiva da sentença 

houve contradição, pois o valor da causa se distancia do limite definido 

pelo art. 496, §3º, I, do CPC.

Prejudicada a segunda parte dos embargos.

 III CONCLUSÃO

Ante o exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a contradição contida na sentença (art. 

1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue:

Na parte dispositiva, onde se tem:

SEM RECURSO DAS PARTES, REMETER ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO, em remessa necessária.

 Deve-se ter:

Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 15640 Nr: 64-22.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RANZAN - ME, ADEMIR RANZAN - 

Vulgo "Picetra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Grinchpum Arruda - 

OAB:

 (...) Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção SEM efeito suspensivo, 

devendo a SECRETARIA:1.INTIMAR a executada, para ciência;2.INTIMAR a 

exequente para se manifestar (prazo de 10 dias), tanto no que se refere 

ao conteúdo da objeção quanto em relação ao atual momento 

processual;3.Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34412 Nr: 831-16.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos em correição..

Como a questão da "guia" é matéria relativa à admissibilidade ou não da 

petição de recurso, inexistindo juízo de admissibilidade neste momento, 

deixa-se para o TJMT a resolução do ponto.

No mais, processar o recurso normalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 581-80.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PACHECO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, isso para:i.CONDENAR o requerido a se abster de exigir do 

requerente, para a renovação da licença correspondente à prestação de 

serviço público de táxi, as disposições contidas no art. 11, I, “h”, segunda 

parte da Lei Municipal 624/2009, a qual traz que o ano de 

fabricação/modelo do veículo não deve ser superior a cinco 

anos;ii.TORNAR DEFINITIVA a “liminar” deferida às fls. 47/51.Com isso, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. Quanto à fixação de multa (astreinte), a 

imposição de multa em desfavor da Fazenda é oneração da própria 

comunidade, a qual se verá (ia) diminuída no atendimento a outros pleitos 

por conta do decote a se fazer do orçamento público para atender à 

eventual morosidade de servidor público, com o que não se concorda, 

tendo em vista que o benefício (pleito central) foi implantado. Portanto, 

AFASTA-SE a incidência da multa como meio de coerção para o 

cumprimento. DEIXA-SE de condenar o requerido no pagamento das 

despesas processuais, o que incluem as custas, ante a isenção prevista 

no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.IV DELIBERAÇÕES FINAISNomeada 

como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada 

SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de 02 URH (consoante Tabela 

de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 14 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 335-21.2009.811.0099
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MARIA CZERNECK INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 - BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A/MT, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos pela requerida contra a 

sentença prolatada nos autos, alegando que houve contradição quando 

da fixação dos honorários advocatícios.

 É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que na parte dispositiva da sentença 

houve contradição, pois há fixação de honorários em quantia certa 

(R$4.000,00) e em outro momento em percentual (10%).

Tendo em vista a natureza do processo, o valor da causa indicado e a 

construção da sentença, deve-se excluir a fixação em percentual.

 III CONCLUSÃO

Ante o exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a contradiçaõ contida na sentença (art. 

1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue:

Na parte dispositiva, onde se tem:

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, FIXA-SE os honorários advocatícios 

por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

CONDENA-SE as partes ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes que se fixa em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, lugar 

de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho 

realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço (CPC – art. 

85, §2° c/c art. 86), devendo a parte-autora arcar com 30% (trinta por 

cento) e a parte-requerida com 70% (setenta por cento).

Após argumentação, deve-se ter:

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, FIXA-SE os honorários advocatícios 

por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, devendo a parte-autora arcar com 30% (trinta 

por cento) e a parte-requerida com 70% (setenta por cento).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25709 Nr: 1119-37.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos em correição..

Pelo conteúdo da petição anterior, à exequente para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 674-72.2012.811.0099

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZ, FDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra a sentença prolatada 

nos autos, alegando que houve omissão quando redação da parte 

dispositiva.

É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que na parte dispositiva da sentença 

houve omissão, pois era objeto do processo o reconhecimento da união 

estável.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a contradição contida na sentença (art. 

1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue:

Na parte dispositiva, onde se tem:

Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para declarar 

a dissolução da união estável havida entre os requerentes, bem como, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Deve-se ter:

Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para declarar 

o reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre os 

requerentes, bem como, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado 

pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos..

 IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62770 Nr: 1130-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos pela requerida contra a 

sentença prolatada nos autos, alegando que houve contradição quando 

da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

 É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que na parte dispositiva da sentença 

houve contradição, pois há condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios em situação de inexistência de atuação da requerida.

Tendo em vista a natureza do processo e a construção da sentença, 

deve-se excluir a condenação ao pagamento dos honorários.

 III CONCLUSÃO

Ante o exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a contradição contida na sentença (art. 

1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue:

Na parte dispositiva, onde se tem:

Condeno, outrossim, a parte autora em honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido (art. 90, “caput”, do NCPC), observada a suspensão da 

exigibilidade acima declinada, para o caso de ser ela beneficiária da justiça 

gratuita.

Deve-se ter:

Deixa-se de condenar ao pagamento de honorários, pois inexistente 
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atuação da requerida.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR parte-autora.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62507 Nr: 904-80.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JICIANE KAISER MARCHI, JICIANE KAISER 

MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34737 Nr: 1155-06.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINHEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Inicial 

formulado por Maria Pinheiro Fernandes contra o Município de Juruena, 

para:1.CONDENAR o Município de Jurena ao pagamento/recolhimento dos 

depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que 

deveriam ter sido efetuados especificamente nos meses de dezembro de 

2005, janeiro de 2006, março a dezembro de 2006, janeiro de 2007, 

outubro de 2007, abril de 2008 e outubro de 2008;a.Deve ser aplicada a 

Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente, bem como 

incidentes juros de mora de 0,5% a.m., conforme disposto no art. 22, §1º, 

da Lei nº 8.036/90.2.DECLARAR a prescrição da pretensão quanto aos 

créditos resultantes da relação de trabalho anteriores a 26.10.2005 (está 

prescrito a pretensão de recebimento de valores a título de FGTS em 

relação ao mês de agosto de 2005 - fl. 29).EXTINGUE-SE O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.Decaindo a autora de parte mínima do quanto 

pedido, CONDENA-SE o REQUERIDO ao pagamento das custas e 

despesas processuais (art. 86, p. único, do CPC).CONDENA-SE o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivar os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64325 Nr: 1036-06.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO WENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO PREVIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.Por 

consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.DEIXA-SE de condenar a 

parte-autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

considerando que não houve ato processual, com a ressalva do art. 486, 

§§1º e 2º, do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISTransitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 878-19.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE DA SILVA ALMEIDA BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO VILLAGRA BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Assim, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito;2.Efetivada a penhora, deve se 

manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC;3.Após 

isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação 

por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC);4.Caso requerido 

pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 

828 do CPC);5.Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça 

arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 

do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, 

deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC);6.O executado 

poderá oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). OBS.: 

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC;7.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916 do CPC;8.No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65661 Nr: 515-27.2015.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JFR, LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de petição intitulada “Cumprimento definitivo 

de sentença” proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

em substituição processual de Ruan Rodrigues Silva e Renan Rodrigues 

Silva, representados por sua genitora Jéssica Ferreira Rodrigues, contra 

Leandro Costa Silva.A parte-autora informou que pretende que a presente 

execução siga o rito da prisão (art. 528 e 911, do CPC).POIS 

BEM.Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Por outro 

lado, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 

320 e 524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 
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CPC), RECEBE-SE a Inicial.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” 

(art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação 

imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do processo.Ato 

contínuo, ressalta-se que o rito escolhido faz com que o débito alimentar 

autorizativo da prisão seja o relacionado apenas às três últimas 

prestações vencidas anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos 

do §7º do artigo 528 do CPC. (...) Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71377 Nr: 2375-29.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDS, APL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Petição intitulada “Cumprimento definitivo 

de sentença” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

em substituição processual de A. P. L., representada por sua genitora 

Joelma da Silva Pinheiro, contra Thales Santos Lopes da Silva.POIS 

BEM.Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Por outro 

lado, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 

320 e 524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 

CPC), RECEBE-SE a Inicial.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” 

(art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação 

imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do processo.Por fim, 

ressalta-se que o rito escolhido foi o da expropriação, conforme 

especificado. (...) Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69041 Nr: 834-58.2016.811.0099

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS REBESQUINI, DELSA MELANIA UGHINI 

COZER, ARISTIDES LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 109.055, ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:OAB/SP 214.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que até a presente data a parte-autora não se manifestou 

em relação à Certidão de ref. 17, à Secretaria para:

1. INTIMAR a parte-autora pessoalmente, para informar o endereço 

atualizado dos requeridos ARISTIDES e CLÓVIS e/ou requerer o que 

entende de direito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio 

importará em arquivamento do processo;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74415 Nr: 1735-89.2017.811.0099

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE XAVIER MARCANTE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tentada a notificação da parte-requerida, o AR retornou com diligência 

negativa, conforme pode ser visto nos autos.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao retorno do AR negativo, 

indicando o endereço atualizado da parte-requerida e/ou requerendo o 

que entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a parte-autora 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, 

ressaltando que o silêncio importará em extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

2. Decorrido o prazo do item “1.a” ou com a juntada de manifestação, 

conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67862 Nr: 143-44.2016.811.0099

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONF BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NOVA 

FRONTEIRA - CENTRO OESTE NAVEGAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelison Nunes de Souza - 

OAB:159686, Marcos Martinho Avallone Pires - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão ref. 26, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, pessoalmente, para que recolha as custas de 

distribuição da Carta Precatória a ser encaminhada à Comarca de Sinop 

-MT, para notificação da requerida, no prazo de 05 dias, ressaltando que o 

silêncio importará em arquivamento do processo;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61725 Nr: 1709-72.2009.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIGUAÇU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 III DISPOSITIVOPor isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Embargos. CONDENA-SE a parte-embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais “pro rata”, bem como dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10%, nos termos do art. 86, do 

CPCCONDENA-SE a parte-embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais “pro rata”,, bem como dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10%, nos termos do art. 86, do CPCIV DELIBERAÇÕES 

FINAIS No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar a decisão à Contadoria, 

devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima;2.Após, 

INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em 

julgado, TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 24 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 66965 Nr: 1112-93.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREITINGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN JAISON ECCHER - 

OAB:19457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 739, I, do CPC/73 (art. 918, I, 

do CPC/15), REJEITAM-SE os “embargos à execução” opostos por 

TREITINGER Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, por serem 

manifestamente intempestivos.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, remanescentes, se 

houver.DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando 

que não houve a angularização processual.IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84083 Nr: 3528-29.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE OLIVEIRA FRANCA ME, VALDINEI 

DE OLIVEIRA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBE-SE a petição inicial, DETERMINANDO-SE:

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por CARTA, para pagar a dívida, com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 

garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese da citação por carta ser frustrada, CITAR a parte-executada 

por meio de MANDADO (inclusive por Precatória, se for o caso), 

expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens 

existentes em nome da parte-executada, para, de igual forma, pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF).

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

INFRUTÍFERA a citação por Mandado, à EXEQUENTE para manifestação, 

inclusive para indicar endereço mais atualizado.

No retorno, havendo a indicação de outro endereço, PROCEDER à citação 

(por AR, Mandado ou Precatória, conforme for).

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, conclusos para apreciação 

do pedido de penhora online via Bacenjud e Renajud.

Cumprir.

Sirva a presente como CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84298 Nr: 3640-95.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGDDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, POSTERGA-SE a análise do pedido de suspensão das 

demandas individuais para após a apresentação de contestação e a 

respectiva impugnação, se for o caso.Quanto à designação da audiência 

de conciliação (art. 334 do CPC), considerando a existência de Inquérito 

Civil, a conciliação neste caso desaguaria em Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, motivo pelo qual DEIXA-SE de designá-la, por ora, o que 

não impede sua designação em data futura, bastando simples menção 

quanto ao interesse.IV DELIBERAÇÕES FINAISÀ SECRETARIA 

para:1.OFICIAR à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

cientificando-a da distribuição da presente demanda (deve ser 

encaminhada cópia da Inicial), conforme requerido pelo Ministério 

Público;2.CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente 

do processo, bem como para que apresente resposta (inclusive 

contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao previsto no 

art. 344 do CPC;3.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;4.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84510 Nr: 3757-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROQUE AGOSTINI - Vulgo "Paulo Agustinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS BASEGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, isto 

para:•DETERMINAR a imissão do requerente na posse do imóvel 

denominado “Lote RT-01 de 19 hectares, desmembrado da reserva 

técnica do loteamento denominado CEDERE 01, do projeto de colonização 

Juruena/Cotriguaçu”, em Cotriguaçu;•DETERMINAR que o requerido se 

abstenha de realizar georeferenciamento e/ou fixar marco geodésico ou 

qualquer outro ato similar no imóvel em questão, sob pena de multa diária 

de R$500,00 (quinhentos reais).No mais, observando o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para 04.02.2019, às 14h00min, na sala de audiências do CEJUSC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISPor fim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-autora, por meio de seu advogado, da presente decisão, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação;2.EXPEDIR o mandado de 

IMISSÃO DE POSSE em favor do requerente e contra o requerido RENATO 

LUIS BOSEGGIO, determinando a desocupação do “Lote RT-01 de 19 

hectares, desmembrado da reserva técnica do loteamento denominado 

CEDERE 01, do projeto de colonização Juruena/Cotriguaçu”. NO MESMO 

ATO, CITÁ-LO e INTIMÁ-LO para que fique formalmente ciente do 

processo, bem como para que compareça à audiência de conciliação 

ACOMPANHADO de advogado, assim como de que, após a audiência 

(comparecendo ou não), inicia-se o prazo de 15 dias (CPC, art. 335) para 

apresentação de resposta (inclusive contestação), consignando-se 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do CPC;3.Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para apresentar impugnação 

no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;4.Após, conclusos. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74562 Nr: 1849-28.2017.811.0099

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROQUE AGOSTINI - Vulgo "Paulo Agustinho", 

RENATO LUIS BASSEGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por entender que os argumentos expostos na Inicial e os 

documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da 

controvérsia de índole possessória, DESIGNA-SE audiência de justificação 

(sempre frisando a possibilidade de conciliação), para o dia 06.02.2019, 

às 11h00min, na sala de audiências do Fórum desta Comarca.Ressalta-se 

que as partes devem comparecer acompanhadas de seus advogados 

(conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um 

Defensor), podendo, inclusive, arrolar testemunhas.IV DELIBERAÇÕES 

FINAISPor isso, à SECRETARIA para:1.ATUALIZAR o valor da causa, 

observando o valor corrigido (R$60.000,00);2.CITAR a parte-requerida 

para comparecer a audiência acima designada, conforme preceitua o 

artigo 562 do Código de Processo Civil, devendo constar no mandado que 

o prazo para contestar a ação será contado da decisão que deferir ou 

não a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil;3.INTIMAR a parte-autora para comparecer na referida 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67407 Nr: 1302-56.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.DEIXA-SE de condenar a 

parte-autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

considerando que não houve ato processual, com a ressalva do art. 486, 

§§1º e 2º, do CPC.DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, 

considerando que não houve a angularização processual.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66511 Nr: 917-11.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XIII - HOSPITAL DO CANCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR GOMES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23648/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante haver certidão indicando o decurso de prazo sem 

manifestação da parte-autora (ref. 23), verifica-se que há petição juntada 

à ref. 22, conforme pode ser visto nos autos.

Por isso, TORNA-SE NULA a certidão de ref. 23.

Pois bem.

Em consulta ao Sistema Infojud, encontrou-se possível endereço 

atualizado da parte-requerida, conforme pode ser visto na informação em 

anexo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-requerida (valendo-se do endereço encontrado no 

Infojud), isto para que fique formalmente ciente do processo, bem como 

para que apresente resposta (inclusive contestação), no prazo de 15 

(quinze) dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;

a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

b. Cumpridas as determinações acima, conclusos para saneamento.

2. Na hipótese da diligência ser negativa, conclusos para realização de 

pesquisa de endereço nos Sistemas Bacenjud e Renajud.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 939-06.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por dano moral e antecipação de tutela” ajuizada por Sandro 

Vanderlei dos Santos contra CLARO S.A.

Proferiu-se decisão indeferindo o requerimento de “assistência judiciária”, 

bem como determinando, por consequência, o recolhimento das custas de 

distribuição.

Opostos “embargos de declaração”, estes foram rejeitados.

Por fim, há certidão informando o descumprimento da decisão que 

determinou o recolhimento das custas de distribuição.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Devidamente intimada para recolher as custas de distribuição, a 

parte-autora deixou o prazo decorrer sem regularizar a questão, conforme 

pode ser visto nos autos.

Nos termos da lei processual civil, a ausência de comprovação do 

pagamento das custas iniciais, após intimação do patrono, enseja o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC com a 

extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, inciso IV do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, considerando que não houve ato processual, com 

a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 938-21.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão ref. 20, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68227 Nr: 355-65.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, remanescentes, se 

houver, conforme disposição do artigo 90 do CPC.DEIXA-SE de condenar 

em honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68182 Nr: 331-37.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tentada a citação da parte-requerida, o AR retornou com diligência 

negativa, conforme pode ser visto nos autos.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu procurador, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao retorno do AR negativo, 

indicando o endereço atualizado da parte-requerida e/ou requerendo o 

que entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a parte-autora 

pessoalmente, através de seu representante, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

2. Decorrido o prazo do item “1.a” ou com a juntada de manifestação, 

conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82059 Nr: 2376-43.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO QUERO-QUERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYLI COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFERE-SE o requerimento da parte-autora, tendo em vista que o 

Recurso de Agravo de Instrumento foi improvido, revogando a 

antecipação de tutela recursal anteriormente concedida, mantendo-se 

incólume a decisão proferida por esse Juízo.

Verifica-se que a parte-requerida ainda não juntou aos autos a carta de 

preposição e/ou documento de representação em nome do preposto que 

compareceu à audiência de conciliação (Carlos Goulart da Silva).

Por fim, considerando que a contestação apresentada arguiu preliminar, 

bem como foram apresentados argumentos e documentos novos, deve 

ser oportunizada a manifestação pela parte-autora, caso queira.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida, através de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 dias, junte aos autos a carta de preposição e/ou documento 

de representação em nome do preposto que compareceu à audiência de 

conciliação (Carlos Goulart da Silva);

a. CONSIGNE-SE o disposto no art. 76, §1°, II, do CPC.

2. CERTIFICAR quanto à tempestividade da contestação apresentada;

3. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

4. Após, conclusos para decisão de saneamento.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 1661-98.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAFE MADEIRAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a contestação apresentada pela parte-requerida trouxe 

fatos, argumentos e documentos novos, deve ser oportunizada a 

manifestação pela parte-autora, caso queira.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR quanto à tempestividade da contestação apresentada;

2. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos para decisão de saneamento.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 79194 Nr: 506-60.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETO ALBERTO MALMANN, EVA LUCIA ALVES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER GWIASDEZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante a requerente Eva Lúcia Alves Batista ter peticionado 

juntando instrumento de procuração, a fim de comprovar os poderes de 

representação, verifica-se que não houve manifestação quanto a sua 

legitimidade para abertura do procedimento de inventário, conforme 

determinado anteriormente.

Por isso, constata-se que a Inicial encontra-se irregular, no aspecto 

formal, carecendo de conserto/saneamento quanto a questão da 

ilegitimidade, conforme apontado na decisão de ref. 04.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, 

novamente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, devendo:

1. Manifestar-se sobre o narrado, devendo juntar documentos que 

comprovem sua legitimidade para abertura do procedimento de inventário;

2. CONSIGNA-SE que o silêncio, bem como manifestação diversa do aqui 

solicitado, acarretarão na extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 107-31.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante a parte-autora ter peticionado informando que pretende que 

a demanda seja processada nesta Comarca, verifica-se que o valor da 

causa não foi corrigido, conforme determinado anteriormente.

Por isso, constata-se que a Inicial encontra-se, ainda, irregular, no 

aspecto formal, carecendo de conserto/saneamento de irregularidade 

quanto ao valor da causa, conforme apontado na decisão de ref. 05.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, 

novamente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, devendo:

1. Atribuir o valor correto à causa, com todas as consequências 

pertinentes (arts. 291, 292, VI, ambos do CPC).

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77989 Nr: 4120-10.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON STORKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, BANCO 

COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo o exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as requeridas 

para que no prazo de 20 (vinte) dias apresentem os seguintes 

documentos:a.Cópia do processo administrativo nº. 169596;b.Cópia da 

apólice de seguro nº. 93.104.323;c.Cópia do contrato;d.Cópia das 

condições gerais contratuais.e.OBS: a não exibição dos documentos 

solicitados acarretará nas medidas coercitivas cabíveis.2.Formalizar a 

nomeação, nos termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à 

aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), 

sublinhando-se o contido no art. 473, §3º, do CPC e desde logo se 

encaminhando os documentos pertinentes, inclusive os quesitos, bem 

como ALERTANDO para a máxima celeridade possível;3.SAEM as partes 

intimadas para apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico no prazo comum 20 dias;4.FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório 

(art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde 

que por motivo justificado (art. 476 do CPC);5.Após a nomeação (e 

passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por meio de seus 

advogados/representantes), isso para os fins e nos termos do art. 465, §

§1º e 3º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE MOMENTO 

(sendo possível já constar lista de quesitos), deve ser dada ciência à 

parte contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC);(...).Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77892 Nr: 4062-07.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO HANCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petição intitulada “Ação de cobrança” ajuizada por Célio 

Hanckuk contra o Município de Cotriguaçu/MT.

Com a Inicial juntaram-se documentos.

POIS BEM.

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 04.02.2019, às 13h30min, na sala de audiências 

do Juizado Especial desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, 

além de INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77337 Nr: 3721-78.2017.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a contestação apresentada pela parte-requerida trouxe 

fatos, argumentos e documentos novos, deve ser oportunizada a 

manifestação pela parte-autora, caso queira.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR quanto à tempestividade da contestação apresentada;

2. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos para decisão de saneamento.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74971 Nr: 2140-28.2017.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES TERESINHA GERHARD, FABIANO RAFAEL 

GERHARD, SANDRA ISABEL GERHARD, FABIANA GERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido feito na Inicial. Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE os autores ao pagamento das despesas 

(que incluem as custas - art. 84 do CPC). Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em honorários, 

considerando que não houve angularização processual.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.Após o trânsito em 

julgado, o que deve ser certificado, EXPEDIR o competente Alvará Judicial 

em favor dos requerentes LURDES TERESINHA GERHARD, FABIANO 

RAFAEL GERHARD, SANDRA ISABEL GERHARD e FABIANA GERHARD 

para que procedam o levantamento dos valores deixados em contas pelo 

falecido SERGIO ATAIDES GERHARD – CPF: 345.655.749-34.2.Após, 

ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84444 Nr: 3727-51.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de petição intitulada “Ação de divórcio direto 

litigioso” ajuizada por Fernanda Araújo Santos contra Odair da Silva 

Vieira.Apontou-se, em síntese, que as partes contraíram matrimônio em 

09.10.2015, sob o regime da comunhão parcial de bens, estando já 

separados de fato há mais de 06 meses, não havendo nenhum tipo de 

contato nesse tempo, motivo pelo qual a parte-autora não conseguiu 

indicar o endereço da parte-requerida.Na constância do matrimônio não 

tiveram filhos, bem como não adquiriram bens, conforme 

informado.Juntaram-se documentos.POIS BEM.Inicialmente, verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.Ressalta-se que, com intuito de 

prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, este Gabinete 

efetuou diligência no Sistema INFOJUD na intenção de obter o endereço da 

parte-requerida, obtendo êxito, conforme documento em anexo.DEIXA-SE 

de designar, por ora, audiência de conciliação, considerando a distância 

em relação à cidade onde possivelmente reside a parte-requerida até a 

sede da Comarca, bem como pela incerteza quanto ao endereço.Todavia, 

a audiência de conciliação poderá ser designada em qualquer momento, 

desde que requerida por alguma das partes (...) Cotriguaçu/MT, 25 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84520 Nr: 3762-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHDL, OSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo:1.JUNTAR cópia de escritura 

pública, cópia da matrícula do imóvel ou ao menos contrato de compra e 

venda, referente ao imóvel em questão;2.ATRIBUIR o valor correto à 

causa, com todas as consequências pertinentes;3.APRESENTAR 

argumentos (documentos, novas alegações, etc.) visando a “comprovar” 

o preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade 

judiciária”. Não juntando, deve-se providenciar o recolhimento de custas e 

demais pertinentes à espécie (já com base no valor corrigido, se for o 

caso). Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do 

CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84482 Nr: 3745-72.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EGAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) 

do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06.02.2019, às 09h00min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida para conhecimento do 

processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios 

fixados (R$318,00), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada 

mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à 

audiência de conciliação, acompanhada de advogado;3.FICA 

ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve 

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da 

audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC;4.CIENTIFICAR o Ministério Público, para comparecer à 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 
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da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84463 Nr: 3735-28.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) 

do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06.02.2019, às 09h40min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida para conhecimento do 

processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios 

fixados (R$318,00), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada 

mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à 

audiência de conciliação, acompanhada de advogado;3.FICA 

ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve 

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da 

audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC;4.CIENTIFICAR o Ministério Público, para comparecer à 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 1801-89.2005.811.0099

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDA-V"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 .III DISPOSITIVOPor todo o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS do autor, nos termos no art. 487, inciso I, do 

CPC para:a.RECONHECER E DISSOLVER a relação extraconjugal havida 

entre DANIEL BRITO DE ALMEIDA E LUCIA BONRUQUE pelo período 

compreendido entre 04 de julho de 1993 até março de 2001.No que tange 

à reconvenção, JULGAM-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS da reconvinte, 

nos termos no art. 487, inciso I, do CPC para:a.RECONHECER E 

DISSOLVER a relação extraconjugal havida entre DANIEL BRITO DE 

ALMEIDA E LUCIA BONRUQUE pelo período compreendido entre 04 de 

julho de 1993 até março de 2001;b.PARTILHAR 84 galinhas caipiras, 01 

égua de cria, 30 sacas de adubos para café e 02 chácaras em Nova 

Esperança, em proporção igualitária para cada um, isto é, 50% (cinquenta 

por cento), devendo os mesmos ficar em condomínio até a alienação, 

ocasião em que será meado o valor recebido, valor este a ser apurado em 

liquidação de sentença;CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, nos 

termos do art. 86, do CPC. Todavia, deferida a “gratuidade da justiça”, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para:1.Transitada 

em julgado, as partes deverão apresentar o plano de partilha, no prazo de 

20 (vinte) dias, com os requisitos do art. 653, do CPC;2.Após o item “1”, 

EXPEDIR o Formal de Partilha.3.Por fim, arquivar. Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72330 Nr: 302-50.2017.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELEIMAN SELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY VIEIRA LOPES, JURACY NASCIMENTO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.DEIXA-SE de condenar a 

parte-autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

considerando que não houve ato processual, com a ressalva do art. 486, 

§§1º e 2º, do CPC.DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, 

considerando que não houve a angularização processual.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 2121-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DONIZETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 Vistos...

No presente caso, NÃO é necessário o cálculo de liquidação de pena a 

cumprir, devendo ser seguido o cálculo de p. 629, já que recente.

 Por isso, DESIGNA-SE audiência admonitória para o dia 07/02/2019, às 

11h30min.

Assim, à Secretaria para:

1. INTIMAR o reeducando para a audiência, devendo comparecer com 

advogado. Do contrário, será nomeado Defensor;

2. Como há advogada atuando anteriormente, INTIMÁ-LA via DJe;

3. Não encontrado para ser intimado, ao Ministério Público para 

manifestação. No retorno, caso seja indicado endereço em outra Comarca, 

conclusos para declínio da competência. Caso seja indicado endereço 

nesta Comarca, buscar a intimação antes da audiência (desde que 

possível);

4. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Assim, cumpra-se conforme a sentença de ref. 54 e 

intime-se o embargante para restituir o veículo buscado e apreendido à 

embargada no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária.Intime-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 22 de 

novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57310 Nr: 2040-40.2018.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Kumbier, Aline Ferreira de Oliveira Kumbier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimício Pereira de Lima, Wilson das Dores de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.......De outra banda, o deferimento da medida não ocasionará 

nenhum prejuízo à parte requerida, na medida em que todo o procedimento 

será permeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis 

que lhe será oportunizado o acompanhamento da produção da prova até 

os seus ulteriores termos.Nessa situação, e nos termos do art. 381 do 

NCPC, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO 

liminarmente a tutela de urgência e DETERMINO a realização do exame 

pericial no imóvel indicado pelo autor.E, em termos de prosseguimento, 

para a realização da prova pericial, designo a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA (Av. Rubens de Mendonça, 1856 Sala 

408 - 4° Andar - Bosque da Saúde. Cuiabá-MT, tel: (65) 3052-7636, 

contato@realbrasilconsultoria.com.br), cadastrada no sítio da internet do 

Tribunal de Justiça deste Estado, que deverá indicar profissional 

Engenheiro Civil, este que deve manifestar se aceita o encargo, que 

deverá cumpri-lo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 

466 do CPC), a fim de conduzir os trabalhos necessários para a 

perícia.Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito para que, aceitando o encargo, 

formule proposta de honorários devendo o autor depositar o valor em 15 

(quinze) dias, se concordando e sob pena de preclusão. Ficando ciente 

que, ausente o depósito dos honorários, fica prejudicada a realização da 

prova pericial, voltando os autos conclusos para extinção.Aportado o 

pagamento dos honorários, as partes poderão apresentar quesitos e 

nomear assistente técnico, nos termos do Art. 465, §1º, incs. II e III, do 

NCPC.....Voltando o aviso de recebimento negativo, citem-se por oficial de 

justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 21 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46348 Nr: 650-69.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Arruda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos etc.

Não obstante a determinação em sentença de que o feito fosse sujeito ao 

duplo grau de jurisdição em razão de ser ilíquida, em uma análise 

superficial, considerando a data de início do benefício (29/07/2016) e a 

data da sentença (06/12/2017), nítido que o valor da condenação não 

ultrapassará o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, pelo que não há 

necessidade de remessa necessária nos termos do artigo 496, §3º, inciso 

I, do CPC.

Desta forma, deixo de proceder a remssa necessária.

Certifique-se o trânsito em julgado, convertendo-se o feito para 

cumprimento de sentença.

Lado outro, diante do requerimento de ref. 65, INTIME-SE o ente 

público/INSS, por meio de seu representante judicial (por carga, remessa 

ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, IMPUGNAR o cumprimento complementar de sentença, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias 

passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em caso de 

alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor 

que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na 

forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35343 Nr: 908-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ribeiro da Silva, Danilo Augusto Gregório 

Mundim, Isan da Silva Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, GABRIEL 

LORENZZATTO - OAB:20692/O, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos.

1. Verifica-se que após intimado via DJE (ref. 109) o advogado do 

acusado DANILO AUGUSTO GREGÓRIO MUNDIM quedou-se inerte, 

conforme certidão de decurso de prazo (ref. 119).

2. A fim de evitar futuras nulidades e em homenagem ao principio da ampla 

defesa, INTIME-SE o acusado pessoalmente para informar se deseja 

constituir novo advogado ou, se não havendo condições, necessita que 

seja nomeado defensor dativo.

3. Outrossim, tendo em vista que o DR. Fernando Dall’Agnol Finato aceitou 

patrocinar a defesa do acusado ISAN DA SILVA GUEDES, intime-o, via 

DJE, para que apresente os memoriais finais do seu cliente no prazo legal.

4. Após, cumprida as determinações a aportando ao Juízo as respostas 

dos acusados, conclusos ao gabinete.

5. Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 2362-94.2017.811.0034

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE GUIMARÃES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952/MT

 “Vistos etc., Considerando a ausência do advogado nomeado, nomeio 

para acompanhar o ato o Dr. Luciano Português, arbitro desde já 01 URH 

para o ato em favor do advogado. Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar desta data, para eventuais impugnações, conforme disposto 

no Artigo 752 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, façam os 

autos conclusos para deliberações pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 2362-94.2017.811.0034

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE GUIMARÃES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952/MT
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 Processo nº 2362-94.2017.811.0034 (Código 50379)

VISTO,

Considerando o teor contido na Portaria nº 659/2017 - PRES, que decretou 

ponto facultativo no dia 01.11.2017 (quarta-feira), no âmbito do Poder 

Judiciário, em virtude que irá ocorrer manutenções nos sistemas 

gerenciados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 22.11.2017 às 12h30 

(MT).

Ciência ao Ministério Público e ao Advogado de Defesa Nomeado.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

Dom Aquino/MT, 30 de outubro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 050 /2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, do 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais....

CONSIDERANDO as disposições do Provimento 06/2014-CM, que 

regulamenta o credenciamento de Assistente Social na 1ª Instância do 

Poder Judiciário de Mato do Estado de Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º – Instituir a Comissão de Apoio para o processo Seletivo para 

credenciamento de Assistente Social da Comarca de Feliz Natal, 

nomeando os seguintes Membros:

I-Juliano Hermont Hermes da Silva – Presidente;

II- Mailza R. de Araújo – Vice–Presidente;

III- Darileia da Silva de Melo – Membro;

IV- Ricardo Shinohara – Membro.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Feliz Natal-MT, 21 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito/ Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51097 Nr: 62-55.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Denardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA, ELZA EVARINE 

CALDEIRA, EMERSON CALDEIRA, MARA DIRLEI CALDEIRA, Milton de 

Souza Braga, ISABEL CIRLEI CALDEIRA DOS REIS, Eliana Caldeira, MARIA 

ROSILEI CALDEIRA SANTOS, LISABETE DICIRLEI CALDEIRA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Vistos, etc.

Diante do oficio nº 352/ASJUR/PRESIDÊNCIA/2017 e oficio nº 634/2015, 

juntados às fls. 123/124, acolho o pedido da parte Requerente de fls. 148.

Por conseguinte, DETERMINO que PROCEDA-SE a penhora sobre o bem 

imóvel registrado na Matrícula nº 1.176 do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Feliz Natal/MT (fls. 96), até o limite do crédito atualizado 

informado.

Expeça-se mandado de avaliação e penhora, lavrando-se o competente 

auto.

 Feita a penhora, intimem-se os executados, bem como seus cônjuges 

sobre a respectiva penhora, salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do artigo 842 do NCPC.

Após, expeça-se oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Feliz Natal/MT, para realizar o devido registro da penhora sobre os bens 

imóveis, devendo conter em anexo no referido oficio, os documentos 

juntados às fls. 123/124.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 2077-21.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY JHONNATHAN CHERNAKI PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Diante da apresentação de contestação, folhas 67/69, impulsiono os 

autos para que a parte autora apresente impugnação dentro do prazo 

legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117236 Nr: 3680-16.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

bem como apresentar comprovante de isenção de imposto de renda, a fim 

de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.Ainda, 

tratando-se de ação em que há conteúdo patrimonial em discussão, o 

valor da causa deve corresponder ao acervo patrimonial que pretende ser 

partilhado, o que não foi realizado na inicial.Posto isso, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial e 

atribua à causa seu correto valor, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do NCPC.Apense-se o 

presente feito aos autos de código 112644 (ação declaratória de 

reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pelo requerido) 

para análise de possível litispendência, conexão ou continência. 

Apresentados os documentos e emendada a inicial, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos para análise da concessão da gratuidade e da 

liminar pleiteada.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116799 Nr: 3380-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 Tendo em vista a necessidade de refazer a audiência realizada na data 

de 30.10.2018, ante a ocorrência de falha no sistema de gravação 

audioviual, designo audiência para a data de 18.12.2018, às 14h30min.

Intime-se o acusado, bem como as testemunhas arroladas pela acusação.

Intime-se. Requisite-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116859 Nr: 3421-21.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3421-21.2018.811.0087 Cód.116859

Executado: Junio Moraes Aragão

C E R T I D Ã O

 Certifico, eu, Diego Morais de Carvalho, Oficial de Justiça/Avaliador, ao 

final assinado, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Diego Hartmann, extraído dos autos supra, me desloquei nesta data até o 

endereço nele mencionado, e lá estando às 14h23min, CITEI JUNIO 

MORAES ARAGÃO para que no prazo de 03 (três) dias efetue o 

pagamento do débito exequendo, sob pena de penhora de bens já 

arrolados pelo autor, o qual, após a leitura, aceitou a contrafé que lhe 

ofereci e exarou sua nota de ciência.

Por outro lado, esgotado o prazo sem pagamento condiciono o 

cumprimento dos demais atos munido da 2º via do mandado ao pagamento 

da diligência, eis que inexistente. E, como informado pelo executado que a 

propriedade rural dista aproximadamente 260 km ida e volta, o valor a ser 

recolhido para o cumprimento da penhora, avaliação e intimação será de 

R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), eis que 03 anos, nos 

termos do Provimento 004 da Corregedoria do TJMT.

O referido é verdade e dou fé.

 Guarantã do Norte-MT, 23 de novembro de 2018.

Diego Morais de Carvalho

Oficial de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-88.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000195-88.2018.8.11.0087. REQUERENTE: ROBSON MEDEIROS PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO TV Nos termos do art. 485, §4º, do CPC, intime-se a 

requerido para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado 

pelo requerente de ID 14883323, no prazo de 05 dias, sob pena de sua 

inércia ser interpretada como concordância com o pedido. Decorrido o 

prazo retro, com os sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-75.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DO CARMO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000170-75.2018.8.11.0087. REQUERENTE: FABIANO DO CARMO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos termos do art. 485, §4º, 

do CPC, intime-se a requerido para se manifestar sobre o pedido de 

desistência formulado pelo requerente de ID 13510634, no prazo de 05 

dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância com o 

pedido. Decorrido o prazo retro, com os sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-95.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BACHMANN MINETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000201-95.2018.8.11.0087. REQUERENTE: LEANDRO BACHMANN 

MINETTO REQUERIDO: ITACIR DA ROSA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento 

do feito, bem como requereu a extinção dos autos (ID 14175805). Ante o 

exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO E SERVICO EM INFORMATICA E TELEFONIA RURAL 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000040-85.2018.8.11.0087. REQUERENTE: BURITI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: RIBEIRO COMERCIO E SERVICO 

EM INFORMATICA E TELEFONIA RURAL LTDA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos 

verifica-se que a autora foi intimada para dar prosseguimento do feito. 

Todavia, consoante certidão ID 15618228, a autora não se manifestou, 

deixando de promover os atos que lhe competiam, inviabilizando o 

prosseguimento do feito. Destaca-se que no âmbito dos juizados 

especiais, a intimação pessoal da parte requerente para dar seguimento 

ao processo é despicienda, consoante disposição do art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação da autora, constato, 

conforme dito, que o processo está paralisado, por negligência da parte 

autora. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o 

mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-33.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FACHETTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MOCELIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010217-33.2011.8.11.0087. EXEQUENTE: FACHETTE LOCACOES DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ADILSON MOCELIN - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerente foi intimada para 

informar o endereço atualizado do requerido. Todavia, consoante certidão 

ID 14612653, a autora não se manifestou, deixando de promover os atos 

que lhe competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se 

que no âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal do autor para 

dar seguimento ao processo é despicienda, consoante disposição do art. 

51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação da autora, 

constato, conforme dito, que o processo está paralisado, por negligência 

da parte autora. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAULETE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000214-94.2018.8.11.0087. REQUERENTE: LUCAS PAULETE RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que a 

parte autora manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, bem 

como requereu a extinção dos autos (ID 14086357), bem como não 

compareceu à audiência de conciliação. Ante o exposto, havendo 

desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-36.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010113-36.2014.8.11.0087. REQUERENTE: RALFF HOFFMANN 

REQUERIDO: RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando 

os autos verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no 

prosseguimento do feito, bem como requereu a extinção dos autos (ID 

14842917). Ante o exposto, havendo desistência expressa da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-50.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O CASARAO CHOPERIA E PETISCOS LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010071-50.2015.8.11.0087. REQUERENTE: EMPORIO DAS EMBALAGENS 

EIRELI - EPP REQUERIDO: O CASARAO CHOPERIA E PETISCOS LTDA ME - 

ME Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a autora foi intimada para 

dar prosseguimento do feito. Todavia, consoante certidão ID 15122297, a 

autora não se manifestou, deixando de promover os atos que lhe 

competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se que no 

âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal da parte requerente 

para dar seguimento ao processo é despicienda, consoante disposição do 

art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação da autora, 

constato, conforme dito, que o processo está paralisado, por negligência 

da parte autora. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-41.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RABELO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO DIMAS MARQUES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000030-41.2018.8.11.0087. REQUERENTE: NILSON RABELO MOREIRA 

REQUERIDO: LOURENCO DIMAS MARQUES FILHO Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez presente, 

conforme deflui do termo de ID 1586313. Assim, tendo em vista que a 

parte autora foi devidamente intimada para o ato, de se pressupor seu 

desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, 

cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-34.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARONEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REQUERIDO)

FABIO DOGLAS MAYER (REQUERIDO)

AMILTON EDER MAYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000218-34.2018.8.11.0087. REQUERENTE: EZEQUIEL MARONEZI 

REQUERIDO: MARIA RIBEIRO MAYER, FABIO DOGLAS MAYER, AMILTON 

EDER MAYER Vistos. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 
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9.099/95. Fundamento e decido. Designada audiência de conciliação, a 

parte autora não se fez presente, conforme deflui do termo de ID 

15288784. Assim, tendo em vista que a parte autora foi devidamente 

intimada para o ato, de se pressupor seu desinteresse na continuidade da 

ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do 

CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas necessárias. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-39.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000250-39.2018.8.11.0087. REQUERENTE: MARCIO PEREIRA PAULINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que a 

parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, bem 

como requereu a extinção dos autos (ID 15173655). Ante o exposto, 

havendo desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-61.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SILVEIRA WILGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010068-61.2016.8.11.0087. REQUERENTE: BURITI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SAULO SILVEIRA WILGES Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora, manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito, bem como requereu a extinção 

dos autos (ID 15307463). Ante o exposto, havendo desistência expressa 

da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-06.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000194-06.2018.8.11.0087. REQUERENTE: ROBSON MEDEIROS PEREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Pois bem. Compulsando os autos verifico que a parte autora, manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito, bem como requereu a extinção 

dos autos (ID 14883215), bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. Ante o exposto, havendo desistência expressa da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-21.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MAXIMO DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000193-21.2018.8.11.0087. REQUERENTE: LEILA MAXIMO DE LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento 

do feito, bem como requereu a extinção dos autos (ID 14887712), bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. Ante o exposto, 

havendo desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-28.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO JOSÉ LONGHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-28.2014.8.11.0087. REQUERENTE: ANA CAROLINA LENZI 

REQUERIDO: FÁBIO JOSÉ LONGHI Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento 

do feito, bem como requereu a extinção dos autos (ID 14292138). Ante o 

exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-51.2018.8.11.0087
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIO TIBURCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000191-51.2018.8.11.0087. REQUERENTE: CELIO TIBURCIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora, manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito, bem como requereu a extinção 

dos autos (ID 14883018), bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. Ante o exposto, havendo desistência expressa da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-36.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLOVIS BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA QUEIROZ OAB - MT0009337A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010016-36.2014.8.11.0087. REQUERENTE: JOSE CLOVIS BECKER 

REQUERIDO: UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez presente, 

conforme deflui do termo de ID 15311073. Assim, tendo em vista que a 

parte autora foi devidamente intimada para o ato, de se pressupor seu 

desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, 

cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-91.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO FURTADO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010120-91.2015.8.11.0087. REQUERENTE: BURITI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS MAGNO FURTADO 

MAGALHAES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a parte requerente foi 

intimada para informar o endereço atualizado do requerido. Todavia, 

consoante certidão ID 15507126, a autora não se manifestou, deixando de 

promover os atos que lhe competiam, inviabilizando o prosseguimento do 

feito. Destaca-se que no âmbito dos juizados especiais, a intimação 

pessoal do autor para dar seguimento ao processo é despicienda, 

consoante disposição do art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, 

válida a intimação da autora, constato, conforme dito, que o processo está 

paralisado, por negligência da parte autora. Pelo exposto, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-09.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR APARECIDO MENON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000252-09.2018.8.11.0087. REQUERENTE: JAIR APARECIDO MENON DA 

ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Designada audiência de 

conciliação, a parte autora não se fez presente, conforme deflui do termo 

de ID 15452898. Assim, tendo em vista que a parte autora foi devidamente 

intimada para o ato, de se pressupor seu desinteresse na continuidade da 

ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do 

CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas necessárias. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-63.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ALENCAR LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000035-63.2018.8.11.0087. REQUERENTE: EDSON DE BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: CLEITON ALENCAR LIMA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos verifico que 

foi expedida intimação pessoal à parte autora para promover o regular 

prosseguimento do feito. No entanto, a diligência restou negativa, uma vez 

que o requerente não foi localizado no endereço indicado, consoante 

aviso de recebimento de ID 12359514. Pois bem, prescreve parágrafo 

único do artigo 274 do CPC que: “Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.” Assim, outra alternativa não há senão considerar 

válida a intimação feita no endereço informado na inicial. Nesse sentido, 

determina o artigo 485, III do CPC/2015, combinado com o § 1º do mesmo 

dispositivo legal, que, intimada a parte pessoalmente, a dar andamento no 

feito, deve a questão ser sanada no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento do processo e extinção da lide, sem apreciação do mérito. 

Pelo exposto, considerando que, mesmo intimada pessoalmente, a parte 

autora não adotou as providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 
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Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-57.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. G. COMERCIO AGRICOLA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000016-57.2018.8.11.0087. REQUERENTE: NELSON BATISTA 

REQUERIDO: F. A. G. COMERCIO AGRICOLA EIRELI - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerente foi intimada para 

informar o endereço atualizado do requerido. Todavia, consoante certidão 

ID 15028293, a autora não se manifestou, deixando de promover os atos 

que lhe competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se 

que no âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal do autor para 

dar seguimento ao processo é despicienda, consoante disposição do art. 

51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação da autora, 

constato, conforme dito, que o processo está paralisado, por negligência 

da parte autora. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-71.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE GRIZAO ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000082-71.2017.8.11.0087. REQUERENTE: TACIANE GRIZAO ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora, manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito, bem como requereu a extinção 

dos autos (ID 16186690). Ante o exposto, havendo renúncia expressa da 

parte autora, HOMOLOGO A RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA 

AÇÃO e, JULGO extinto o processo com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-87.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010215-87.2016.8.11.0087. REQUERENTE: MIQUEIAS FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação por meio da qual 

pretende a parte autora obter declaração de inexistência de débito e 

reparação de dano moral decorrente da inscrição supostamente ilegal de 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Diz, em síntese, que a 

requerida negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

mas que não possui nenhum débito com a requerida que justificasse a 

imputação do débito. Não tendo havido apresentação de contestação no 

prazo concedido, decreto a revelia da requerida. Primeiramente, quanto a 

manifestação da parte requerida em relação a representação processual 

da requerente deixo de acolher o requerimento, tendo em vista que foram 

suspensos o exercício profissional do patrono da parte autora pelo 

período de 120 dias, eis que já transcorreu tal período desde o tempo do 

requerimento da parte requerida. No mérito, há de se notar que, apesar da 

falta de comparecimento da requerida na audiência de conciliação, é 

inviável ter-se por verdadeiros os fatos deduzidos na peça exordial. Isso 

porque além da argumentação ser absolutamente genérica, a requerente 

deixou de trazer elementos mínimos aptos a conduzir ao reconhecimento 

da plausibilidade de seu pedido. Veja-se que o documento por si juntado, e 

que daria sustentação à reparação por dano moral indica a existência de 

mais de uma inscrição negativa em seu nome, o que por si só já seria 

suficiente para solapar o pleito indenizatório. Em que pese a possibilidade 

de inversão do ônus da prova, necessário se faz que o autor da ação, 

consumidor que se diz lesado, traga ao juízo ao menos elementos 

indiciários mínimos que conduzam a um juízo de verossimilhança de suas 

informações, o que não ocorreu no caso. A revelia, por sua vez, não 

conduz inexoravelmente à procedência dos pedidos autorais, sobretudo 

em ações consumeristas no âmbito dos juizados especiais propostas, no 

mais das vezes, sem qualquer lastro argumentativo ou documental, por 

causídicos que sequer tiveram contato pessoal com as partes e que 

potencialmente se utilizam de meios espúrios para captação de clientes, 

conforme já reconhecido em procedimento administrativo junto ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais deste Estado. Entendo, 

assim, que a argumentação da parte autora não condiz com a realidade 

probatória constante dos autos, mesmo considerada a revelia, devendo 

ser julgados improcedentes os pedidos. Deixo de condenar o autor em 

litigância de má-fé em razão da revelia da requerida e ausência de 

comprovação robusta, legítima e tempestiva, da inconsistência das 

alegações autorais. DISPOSITIVO Ante o exposto, forte no art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-97.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010031-97.2017.8.11.0087. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação por meio da qual pretende a parte autora, em sede liminar, a 

exclusão de seu nome do registro de inadimplentes e, ao fim, a reparação 

de dano moral decorrente da inscrição ilegal de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito. Diz, em síntese, que não possui qualquer relação 

imobiliária com a parte requerida que justificasse a inclusão de seu nome 

nos cadastros restritivos. A liminar foi deferida, conforme ID 9285971. 

Ausente a necessidade de produção de outras provas, julgo 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

(art. 355, I, do CPC). Tentada a conciliação entre as partes, Apesar de 

ambas as partes comparecerem à audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa (ID 10116295). Diante da ausência da apresentação de 
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contestação no prazo concedido, decreto a revelia da requerida. Com 

efeito, não trouxe a demandada nenhum elemento probatório que 

demonstrasse a relação contratual entabulada entre as partes, mesmo 

podendo facilmente fazê-lo. Pelo contrário, apesar de devidamente 

concedido prazo para apresentar sua defesa, optou pela inércia, devendo 

assumir as consequências de sua revelia. Diante disso, não havendo 

comprovação da legitimidade da cobrança, é de ser reconhecida a 

ilegalidade da inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos. Quanto 

à existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - dano moral puro 

- não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. Reputa-se 

assim a inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Em suma, a 

parte autora sustentou desconhecer a origem da dívida no valor de R$ 

125,89 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) que motivou 

a negativação de seu nome em 30.04.2016. Trouxe provas da 

negativação, bem como da inexistência de relação com a parte ré. No 

caso, considerando a situação pessoal das partes, atento aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de demandada de grande 

porte, com robusta capacidade financeira e elevado grau de culpa dada a 

desídia com que aferiu com a negligência que restou demonstrada nestes 

autos, prejudicando assim, talvez até deliberadamente, uma série de 

cidadãos sérios e honestos, atento ao caráter pedagógico do dano moral 

fixo a reparação no valor R$ 3.000,00 (três mil Reais). DISPOSITIVO Ante 

o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 

a)DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) 

CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a 

contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta 

decisão. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-05.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE BERNARDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010214-05.2016.8.11.0087. REQUERENTE: GISLAINE BERNARDES 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação por meio da 

qual pretende a parte autora obter declaração de inexistência de débito e 

reparação de dano moral decorrente da inscrição supostamente ilegal de 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Diz, em síntese, que a 

requerida negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

mas que não possui nenhum débito com a requerida que justificasse a 

imputação do débito. Não tendo havido apresentação de contestação no 

prazo concedido, decreto a revelia da requerida. Primeiramente, quanto a 

manifestação da parte requerida em relação a representação processual 

da requerente deixo de acolher o requerimento, tendo em vista que foram 

suspensos o exercício profissional do patrono da parte autora pelo 

período de 120 dias, eis que já transcorreu tal período desde o tempo do 

requerimento da parte requerida. No mérito, há de se notar que, apesar da 

falta de comparecimento da requerida na audiência de conciliação, é 

inviável ter-se por verdadeiros os fatos deduzidos na peça exordial. Isso 

porque além da argumentação ser absolutamente genérica, a requerente 

deixou de trazer elementos mínimos aptos a conduzir ao reconhecimento 

da plausibilidade de seu pedido. Veja-se que o documento por si juntado, e 

que daria sustentação à reparação por dano moral indica a existência de 

mais de uma inscrição negativa em seu nome, o que por si só já seria 

suficiente para solapar o pleito indenizatório. Em que pese a possibilidade 

de inversão do ônus da prova, necessário se faz que o autor da ação, 

consumidor que se diz lesado, traga ao juízo ao menos elementos 

indiciários mínimos que conduzam a um juízo de verossimilhança de suas 

informações, o que não ocorreu no caso. A revelia, por sua vez, não 

conduz inexoravelmente à procedência dos pedidos autorais, sobretudo 

em ações consumeristas no âmbito dos juizados especiais propostas, no 

mais das vezes, sem qualquer lastro argumentativo ou documental, por 

causídicos que sequer tiveram contato pessoal com as partes e que 

potencialmente se utilizam de meios espúrios para captação de clientes, 

conforme já reconhecido em procedimento administrativo junto ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais deste Estado. Entendo, 

assim, que a argumentação da parte autora não condiz com a realidade 

probatória constante dos autos, mesmo considerada a revelia, devendo 

ser julgados improcedentes os pedidos. Deixo de condenar o autor em 

litigância de má-fé em razão da revelia da requerida e ausência de 

comprovação robusta, legítima e tempestiva, da inconsistência das 

alegações autorais. DISPOSITIVO Ante o exposto, forte no art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 634-51.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 25/09/2018, na 

forma da certidão de fls, 164 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33484 Nr: 511-19.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 16/10/2018, na 

forma da certidão de fls, 325, Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30537 Nr: 380-15.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelice Ferreira Cunha Fassioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BARBOSA DOS 

SANTOS PERSIJN - OAB:36.789, Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente através de seu advogado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste - se acerca dos embargos 

a execução nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do presente feito.

Guiratinga - MT, 23 de novembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46397 Nr: 270-40.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicléia Maria Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Castro Ribeiro, Catarina Soares 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de citar os 

confinantes, bem como, retirar em cartório o Edital de Citação dos 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, tudo no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza, José Herculano 

Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 Autos n° 20-81.1992.811.0036 (245)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE dos Ofícios e documentos constantes às fls. 410/450.

Em análise dos referidos documentos, não vislumbro motivos para 

suspender a concretização da hasta pública designada para o dia 05 de 

dezembro de 2018, a partir das 13:00 horas, conforme Edital de fls. 

419/414.

Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia o necessário para efetiva 

realização do leilão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 22/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

 

Anexo, cópia do Alvará em PDF.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

 

Anexo, cópia do Alvará em PDF.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87907 Nr: 355-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, MDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, ANTÔNIO CALZOLARI - OAB:21254/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o réu 

CLAUDECIR DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c 

art. 226, II, ambos do Código Penal, por cinco vezes, sendo três em face 

da vítima D. S. dos S. V. e duas quanto a vítima E. dos S. M., com as 

implicações da Lei nº 8.072/90; e MARCELO DE AMORIM DOS SANTOS 

pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do 

Código Penal, por três vezes, em face da vítima D. S. dos S. V., com as 

implicações da Lei nº 8.072/90. Passo a dosar a pena a serem-lhes 

aplicada em estrita observância ao que dispõe o artigo 68, caput, do 

Código Penal.IV – DOSIMETRIA DA PENADO DENUNCIADO CLAUDECIR 

DOS SANTOSA pena prevista para crime de estupro de vulnerável, 

capitulado no artigo 217-A do Código Penal, é de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos de reclusão.1ª Fase – Pena Base:Analisando as diretrizes do artigo 

59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal 

à espécie, nada tendo a se valorar. O réu possui maus antecedentes uma 

vez que foi condenado, por sentença transitada em julgada nos Autos nº 

1044-36.2007.811.0096, cód. 44165, desta comarca, cujo executivo 

tramita na Terceira Vara Criminal da comarca de Sinop sob o nº 

5547-66.201.811.0015, cód. 323905. Não constam nos autos elementos e 

provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do 

agente. As circunstâncias são próprias do crime. Os motivos são próprios 

do crime. As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao 

comportamento da vítima, essa é inexistente.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 09 

(nove) anos de reclusão.2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:Não 

concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem 

observadas.3ª Fase – Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas 

de diminuição. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento 

prevista no artigo 226, II, do CP, uma vez que o (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76894 Nr: 1097-36.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTÁCIO MOLINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução da missiva de ref. 61, com diligência 

infrutífera, nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente/Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender 

de direito.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59329 Nr: 2196-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Vieira Moraes, Carlos Rafael 

Santos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS 

JUNIOR - OAB:20.589-MT, MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA - OAB:5391, 

MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23367/B

 Por estas razões, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, 

inciso I e 316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

liberdade provisória formulada pelo flagranteado CLEBER LUIZ VIEIRA 

MORAES, devidamente qualificado nos autos, mantendo a sua prisão 

preventiva até ulterior decisão em contrário.Ciência ao Ministério Público e 

aos advogados constituídos nos autos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 23 de novembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 3009-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, 

Alexandre Rodrigues de Quevedo, Melciades Garcia Pavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Ribarola Rocha - 

OAB:10494/MS, Mariza Rivarola Rocha - OAB:5896-MS, Priscila 

Judice Lemes - OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc. Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores da custódia 

cautelar em desfavor do réu permanecem inalterados, não havendo 

qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual 

MANTENHO a prisão preventiva de Melciades Garcia Pavão, com 

fundamento na aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.No mais, 

aguarde-se a devolução da carta precatória expedida, com a finalidade da 

realização da oitiva da testemunha Arthur Vasconcelos Galvão 

Fraga.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do denunciado, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol da 

advogada Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na OAB/MT nº 

19.204, no valor correspondente a 03 (três) URH, e para a advogada Dra. 

Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT nº 20.637/O, no valor de 01 

(uma) URH.

Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 2246-46.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Canaverde Costa, Aparecida de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Reintegração de Posse movida por Sidnei Canaverde Costa e 

Aparecida de Fátima Pereira em desfavor de Miguel Gerlach, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 89 as partes peticionaram informando a realizando de acordo 

extrajudicial, pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas, capazes e bem representadas, presentes 

estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá nos exatos termos em que fora feito (ref. 89).

Isento as partes de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º, 

do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38739 Nr: 959-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusa Fonseca Raposo de Medeiros, Mauricio 

Raposo de Medeiros, ANA HELENA RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR, 

Silvia Raposo de Medeiros Munhoz, Ana Vera Raposo de Medeiros, 

Roberto Aiello Munhoz, Ednaldo de Carvalho Aguiar, Eliana de Paula 

Freitas Raposo de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DO AMARAL LEAO - 

OAB:119614 , EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA - OAB:104965 , 

Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 
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OAB:15.614/MT

 Vistos etc.

Considerando que já foi expedido Edital de Intimação de Terceiros e que 

até o momento ninguém se manifestou nos autos pleiteando eventual 

direito, DEFIRO o levantamento de 80% da quantia depositada nos autos 

em favor dos desapropriados, na exata proporção constante em ref. 57.

Quanto aos honorários periciais, diferentemente do que fundamentou a 

expropriante, em processos expropriatórios é ônus do expropriante 

antecipar o pagamento dos honorários periciais, neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – PERÍCIA JUDICIAL PARA 

AVALIAÇÃO DO BEM – ATO DE OFÍCIO DO JUIZ – PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – EXTINÇÃO DO 

FEITO PELA COMPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

Nas ações de desapropriação por utilidade pública a determinação de 

perícia é ato de impulso oficial, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 

3365/41; ou seja, sendo ato oficial do julgador, compete ao expropriante 

adiantar as despesas dos honorários do perito. Se não há composição 

quanto ao valor atribuído ao imóvel objeto da desapropriação, a realização 

de pericia judicial é imprescindível e descabe pretender a extinção 

prematura do processo. (AI 7170/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, 

Publicado no DJE 12/05/2016)”

Deste modo, intime-se o expropriante para que deposite nos autos em até 

05 (cinco) dias o valor referente aos honorários periciais, liberando 50% 

do depósito antecipadamente ao perito nomeado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Itiquira-MT, 22 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 355-19.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta Kallita Mirran da Silva Pinto, 

representada por sua genitora Maria do Nascimento Silva, em face de 

Eraldo de Souza Pinto, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Em análise detida dos autos, verifico à ref. 27 que a exequente econtra-se 

residindo atualmente na Comarda de Coxim/MS.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, o inciso II do art. 53, CPC, prescreve que o foro competente 

para julgar ação de alimentos é o do domicílio do alimentando, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos; (...)”

O artigo acima mencionado aplica-se às ações de alimentos, revisional de 

alimentos, exoneração de alimentos, de execução de alimentos, enfim, a 

qualquer ação fundada em direito alimentar.

Com isso, no caso concreto tem-se que a menor está residindo com a 

genitora em Coxim/MS, sendo assim, o juízo competente para julgar a 

presente demanda, o do domicílio em que esta reside, até porque este é o 

mais viável para que realize todas as diligências que o caso requer.

Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Coxim/MS, para 

onde determino a remessa deste feito.

Por fim, vejo que houve e a necessidade de se nomear advogado dativo 

para patrocinar os interesses da requerente, sendo assim, condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, desde 

já arbitrados em prol do advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo OAB/MT 

9892-B, no valor correspondente a 03 (três) URH. Após as formalidades 

legais, expeça-se a devida certidão.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58502 Nr: 1850-98.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CFI em face de JOSE FRANCISCO DA SILVA, ambos qualificados.

A parte autora compareceu nos autos informando que não possui mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref. 08).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. Caso não 

haja o pagamento das custas finais, proceda-se o registro das custas 

pendentes à margem da distribuição.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50281 Nr: 1710-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno Cesar Brandão Prado, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.749, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado nos termos da decisão de ref. 04.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50281 Nr: 1710-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Maurício Boeso Gomes, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 
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contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36776 Nr: 141-33.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Rodovia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelindo da Costa, Everton Savio Campos 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Thaís Benvenuto 

Hernandes - OAB:8.165/MS, Jaqueline Giacobbo Pahim - 

OAB:15.118/MT, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - OAB:15820, Roberto 

de Avelar - OAB:8.165/MS, Rogério de Avelar - OAB:12.303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados constituídos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37867 Nr: 588-21.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goitiquira Móveis e Materiais de Construção Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Farias de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Denis Martinazzo - 

OAB:13.350/MS, Vinicius Gontijo Barbosa - OAB:15677/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36905 Nr: 199-36.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

Sergio Augusto Vital Ferreira Beltrão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Impulsiono os autos ao Cartório Distribuidor a fim de ser retificado o valor 

da causa, nos termos da Decisão trasladada na ref. 20, devendo ainda 

ser certificado se a parte autora efetuou o recolhimento das custas 

complementares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37699 Nr: 508-57.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CONSTANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Montagna, Roberto Carlos 

Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:13625-B/MT, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de declaração de 

ref. 74, conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 1702-92.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R O da Rosa Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846A/MT, Ricardo de Aguiar Ferone - OAB:176805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o Exequente novamente, tendo em vista o decurso 

do prazo de suspensão requerido, para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45584 Nr: 1792-66.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Comercio de Moveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

com vista à Exequente para que manifeste e requeira o que de direito, 

dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da Lei de 

Execução Fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39423 Nr: 1291-49.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Farias de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para, caso queira, manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Requerida (Fazenda Pública), 

para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para 

manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido, 

certifique-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento (andamento 626), nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43395 Nr: 601-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Intimação do Advogado do Réu para, no prazo de 08 dias, apresentar 

razões recursais, nos termos do artigo 600 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42446 Nr: 183-48.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues Bonifacio, Ueliton Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 Manifeste-se a Defesa acerca da carta precatória devolvida com 

diligência negativa de referência 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38046 Nr: 660-08.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goitiquira Móveis e Materiais de Construção 

Ltda-ME, Sebastião Américo dos Santos, ANA CATARINA TEODORO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Denis Martinazzo 

- OAB:13.350/MS

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o exequente não se manifestou sobre 

os comprovantes de pagamento juntados pelo executado, que 

aparentemente, induzem ao pagamento de 07 das 08 parcelas referente 

ao acordo feito, não tendo juntado aos autos apenas o comprovante de 

pagamento da 5ª parcela.

Entretanto, pelo cálculo atualizado da dívida trazido pelo exequente, pouco 

se abateu desta com 07 parcelas pagas, considerando que o 

inadimplemento de apenas 01 parcela corresponderia a pouco mais de mil 

reais, sendo que no cálculo a dívida consta em R$14.000,00.

Deste modo, intime-se o exequente para que informe com clareza quais 

parcelas já foram quitadas, se pagas parcialmente, que informe o valor 

pago e correto, sob pena de extinção e arquivamento da presente 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 21 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51940 Nr: 2633-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Queibe Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43390 Nr: 597-46.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bioto Junior, Wirke Darlond 

Dourado Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892, 

ThelmaAparecida Garcia Guimarães - OAB:3402-B/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR os denunciados ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR e 

WIRKE DERLOND DOURADO DUARTE CAMPOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 

155, § 1º e § 4°, inciso I, II e IV, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41592 Nr: 2195-69.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piccinim & Cia Ltda, Glodimar Piccinim, LIA 

BERNADETE PIRES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:“Art. 854. Para possibilitar a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do (os) Executado (os), 

limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição 

de Informações.Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras. Em caso de bloqueio de valores, intime-se o (os) 

Executado (os) para que, querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça embargos. Em caso o (s) valor (es) encontrado (s) não for (em) 

suficiente (s) para o pagamento das custas, nos termos do art. 836 do 

Código de Processo Civil, o montante será desbloqueado.Infrutífera a 

providência, intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do 

(os) Executado (os), certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei de 

Execução Fiscal. Ressaltando-se que não será deferida nova busca aos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, etc, bem como expedição de 

ofícios para qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria 

deste Juízo, remeter os autos ao arquivo até o esgotamento do prazo 

prescricional ou até que haja informações, a qualquer tempo, de bens 

certos e determináveis passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38045 Nr: 659-23.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goitiquira Móveis e Materiais de Construção 

Ltda-ME, ANA CATARINA TEODORO DA SILVA, Sebastião Américo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:“Art. 854. Para possibilitar a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do (os) Executado (os), 

limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição 

de Informações.Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras. Em caso de bloqueio de valores, intime-se o (os) 

Executado (os) para que, querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça embargos. Em caso o (s) valor (es) encontrado (s) não for (em) 

suficiente (s) para o pagamento das custas, nos termos do art. 836 do 

Código de Processo Civil, o montante será desbloqueado.Infrutífera a 

providência, intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do 

(os) Executado (os), certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei de 

Execução Fiscal. Ressaltando-se que não será deferida nova busca aos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, etc, bem como expedição de 

ofícios para qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria 

deste Juízo, remeter os autos ao arquivo até o esgotamento do prazo 

prescricional ou até que haja informações, a qualquer tempo, de bens 

certos e determináveis passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51940 Nr: 2633-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Queibe Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Marcelo Quibe Franco, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48530 Nr: 1169-68.2018.811.0047

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo em vista que a parte 

requerente apresentou alegações finais remissivas e o Presentante do 

Ministério Público emitiu parecer nesta oportunidade, nos termos do artigo 

366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença. 

Sem alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Publicada em 

audiência. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 315-79.2015.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ABREU GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Olivio Rocha Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de remoção, nos 

termos do art. 622, inciso II, c/c art. 10, ambos do CPC.

Havendo manifestação ou transcorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos concluso para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 1378-08.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERYKSON THYAGO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: erlando rodrigues da silva - 

OAB:, erykson thyago pereira da silva - OAB:

 Assim, diante do adimplemento do crédito executado, conforme certidão e 

confirmação pelo Digno Promotor de Justiça, DECLARO satisfeita a 

obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença/execução, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.CONDENO a parte 

executada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§2º e 3º, do CPC, em 

virtude dos benefícios da justiça gratuita que ora concedo à 

executada.Cientifique-se o Ministério Público.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 432-65.2018.811.0047
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Moreira dos Santos, Fernando Felix dos 

Santos, Magson Alves Figueira Sales, JHONATAN GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAINA CAMARGO JACUNDA - 

OAB:40962, Felipe de Castro Abreu Meireles Lima - OAB:OAB/GO 

n. 52410

 Diante do exposto, malgrado a cláusula rebus sic stantibus, e porque 

ausente alteração do quadro que levou à decretação da prisão, ausente 

fato novo, vislumbrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão, INDEFIRO o pedido de relaxamento e revogação de prisão 

preventiva formulado pelo acusado MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, 

mantendo integralmente as decisões até então proferidas, por seus 

próprios fundamentos.Oficie-se o Juízo Deprecado solicitando 

informações acerca do cumprimento da missiva expedida às fls. 

476/477.Aportando aos autos a missiva suso mencionada, com resultado 

positivo, INTIME-SE o causídico nomeado no despacho anterior para 

apresentar resposta à acusação. Apresentada a defesa, sendo arguida 

preliminar ou procedida a juntada de documentos, DÊ-SE VISTA ao 

Ministério Público para manifestação, senão, VOLTEM-ME os autos 

conclusos para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – 

art. 397 do CPP – ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 

do CPP.INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35195 Nr: 217-94.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Barbosa de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA - OAB:19474

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam o(s) réu(s) intimado(s), através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que apresentem suas alegações finais, na forma de memoriais escritos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Jauru, 23 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32885 Nr: 214-76.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 23 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33205 Nr: 516-08.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hosana Duque de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 23 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 936-81.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Susana Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 23 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 572-41.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aranildes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605/aA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 23 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 2604-77.2018.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA KELLEN DE SOUZA OIIVEIRA, Eloa Gabrielly 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA DA SILVA, Wéder Morati Pereira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Determino a CITAÇÃO da parte requerida no endereço informado na 

exordial, para, caso queira, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser advertida de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).Aportada aos autos a contestação da requerida, INTIME-SE a 

parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpridas as 

etapas acima, ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestar se 

possui interesse em intervir no feito, após, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito.Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas 

que pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com espeque 

nos princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 

6º, 9º e 10, CPC):a) a necessidade e pertinência de cada uma, de forma a 

estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena 

de indeferimento;b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

ser produzida, deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à distribuição do 

ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC);c(...).Na sequência, TORNEM 

conclusos para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 

357, CPC) ou então análise da possibilidade de julgamento antecipado da 

demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

22 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51105 Nr: 2630-75.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 COLHA-SE parecer do Ministério Público.

 Após, volvam os autos conclusos.

 Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 21 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46089 Nr: 2081-02.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao requerente 

JOSÉ CANDIDO DAS ILVA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 

um salário mínimo por mês, inclusive 13º salario. O termo inicial do 

benefício é a data da data da cessão do auxilio doença, ou seja, em 

08/04/2015 (fls. 60). Por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do CPC), bem como o caráter essencialmente alimentar 

do benefício, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar que a Autarquia requerida, caso ainda não tenha feito, implante 

o benefício previdenciário no prazo de 30 dias, contados a partir da 

ciência dessa decisão, caso ainda não tenha implementado o benefício, 

sob pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), 

até o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).III. As parcelas atrasadas 

deverão ser CORRIGIDAS pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878) e acrescidas de 

JUROS de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação.IV. 

Em que pese à sucumbência recíproca, por considerar que o autor decaiu 

de parte mínima do pedido, CONDENO o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).V. 

Isento o INSS de custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43857 Nr: 830-46.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custódia Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto. 

Deliberação sobre índices de correção monetária e juros de mora diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei nº 11.960 /09. Honorários advocatícios, fixados em um 

salário mínimo, atendendo, assim, o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 8º 

do novo CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 

7.601/01. Esta sentença não se submete ao reexame necessário, pois não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, inteligência do artigo 496, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. A teor do 
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que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da segurada: CUSTÓDIA MOREIRA DA SILVA; 2. Benefício 

concedido: Salário Maternidade; 3. Data do início do benefício: 02/08/2016; 

4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 829-61.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINARA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto. 

Deliberação sobre índices de correção monetária e juros de mora diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei nº 11.960 /09. Honorários advocatícios, fixados em um 

salário mínimo, atendendo, assim, o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 8º 

do novo CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 

7.601/01. Esta sentença não se submete ao reexame necessário, pois não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, inteligência do artigo 496, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. A teor do 

que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da segurada: TAINARA DA SILVA SOUZA; 2. Benefício concedido: 

Salário Maternidade; 3. Data do início do benefício: 21/02/2017; 4. Renda 

mensal inicial: 100% do benefício. Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 806-18.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto. 

Deliberação sobre índices de correção monetária e juros de mora diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei nº 11.960 /09. Honorários advocatícios, fixados em um 

salário mínimo, atendendo, assim, o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 8º 

do novo CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 

7.601/01. Esta sentença não se submete ao reexame necessário, pois não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, inteligência do artigo 496, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. A teor do 

que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da segurada: ADRIANA PEREIRA DA SILVA; 2. Benefício concedido: 

Salário Maternidade; 3. Data do início do benefício: 08/06/2015; 4. Renda 

mensal inicial: 100% do benefício. Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 435-54.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto. 

Deliberação sobre índices de correção monetária e juros de mora diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei nº 11.960 /09. Honorários advocatícios, fixados em um 

salário mínimo, atendendo, assim, o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 8º 

do novo CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 

7.601/01. Esta sentença não se submete ao reexame necessário, pois não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, inteligência do artigo 496, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. A teor do 

que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da segurada: EDILEUZA ALMEIDA MIRANDA 2. Benefício concedido: 

Salário Maternidade 3. Data do início do benefício: 11/10/2016 4. Renda 

mensal inicial: 100% do benefício. Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40308 Nr: 591-76.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Almeida Preisigke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto, 

Deliberação sobre índices de correção monetária e juros de mora diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei nº 11.960 /09. Honorários advocatícios, fixados em um 

salário mínimo, atendendo, assim, o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 8º 

do novo CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 

7.601/01. Esta sentença não se submete ao reexame necessário, pois não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, inteligência do artigo 496, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. A teor do 

que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da segurada: MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA PREISIGKE 2. Benefício 

concedido: Salário Maternidade 3. Data do início do benefício: 24/03/2016 

4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 471-33.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA CAVALCANTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto. 

Deliberação sobre índices de correção monetária e juros de mora diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei nº 11.960 /09. Honorários advocatícios, fixados em um 

salário mínimo, atendendo, assim, o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 8º 

do novo CPC . Sem condenação ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 

7.601/01.Esta sentença não se submete ao reexame necessário, pois não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, inteligência do artigo 496, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. A teor do 

que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da segurada: ANA PAULA CAVALCANTE RODRIGUES 2. Benefício 

concedido: Salário Maternidade 3. Data do início do benefício: 29/02/2016 

4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51077 Nr: 2610-84.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro da Cruz, Alexandre Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO ROSA - 

OAB:4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Determino a CITAÇÃO da parte requerida no endereço informado na 

exordial, para, caso queira, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser advertida de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).Aportada aos autos a contestação da requerida, INTIME-SE a 

parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpridas as 

etapas acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os 

litigantes observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão 

surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC):a) a necessidade e 

pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se pretende 

atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento(...) após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, 

esclarecer se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais 

questões de direito entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC);d) em obediência 

ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar 

se existe ou não interesse na designação de audiência de conciliação ou 

mediação (art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à 

possibilidade de alcance concreto da conciliação.Transcorrido o prazo in 

albis, CERTIFIQUE-SE. Na sequência, TORNEM conclusos para verificação 

da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou então análise 

da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51076 Nr: 2609-02.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI MARIA DE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO ROSA - 

OAB:4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Determino a CITAÇÃO da parte requerida no endereço informado na 

exordial, para, caso queira, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser advertida de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).Aportada aos autos a contestação da requerida, INTIME-SE a 

parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpridas as 

etapas acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os 

litigantes observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão 

surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC):a) a necessidade e 

pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se pretende 

atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento(...) em 

obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, 

CPC), informar se existe ou não interesse na designação de audiência de 

conciliação ou mediação (art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que 

tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.Transcorrido o 

prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Na sequência, TORNEM conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de novembro 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38768 Nr: 115-38.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovânio Paulino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão Estatal punitiva, 

com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, para 

ABSOLVER o GEOVANIO PAULINO MACHADO, qualificado nos autos, da 

imputação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, ‘caput’, c/c art. 

234-A, inciso III, na forma do art. 71, todos do Código Penal), descrito na 

denúncia. Sem condenação em custas processuais.

 Publique-se. Intimem-se. Por se tratar de sentença absolutória/extintiva da 

punibilidade, desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação 

de seu defensor, a teor do art. 980, § 7º e 1.387, da CNGC. 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe 

(Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos. Certificado o 

trânsito em julgado e cumpridas todas as providências retro, REMETAM os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34138 Nr: 1232-35.2014.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso IV, do CPC. CONDENO a parte 

embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes 

fixados na razão de 10% o do valor da causa, no entanto, suspendo a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do § 3º, do art. 98, 

do CPC, ante a concessão das benesses da gratuidade da justiça. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, 

TRANSLADANDO-SE, na sequência, para os autos da ação principal, 

cópia da sentença com a certidão de trânsito em julgado, desapensando e 

remetendo os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-92.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Executada, por seu advogado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo de 

cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-51.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI CARLOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-36.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-21.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-06.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TANIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON CIM OAB - SC0033863A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONNA BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-88.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JACI FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSÍDICA PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA : DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-65.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E LANCHONETE MINEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSÍDICA PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-13.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA VIVA ESCAVACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSÍDICA PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 16:30

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44421 Nr: 1529-97.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA FAIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44425 Nr: 1532-52.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44415 Nr: 1524-75.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1511-76.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44413 Nr: 1523-90.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE GARCIA FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.
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2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44417 Nr: 1526-45.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 1933-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 1926-59.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45401 Nr: 1932-66.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE SOUZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 1947-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI GOMES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 1534-22.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MÁRCIA ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44424 Nr: 1531-67.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45417 Nr: 1939-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45422 Nr: 1942-13.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIRY LÚCIA COSTA FLORIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.
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2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44326 Nr: 1467-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44431 Nr: 1536-89.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CHAGA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44430 Nr: 1535-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE OLINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44330 Nr: 1471-94.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44408 Nr: 1521-23.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.
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Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44416 Nr: 1525-60.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MACIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45411 Nr: 1936-06.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 1476-87.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MENDES PASCUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES PASCUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17059/O-MT, SÓCRATES MOTA MARTINS - OAB:20916/O

 3. ANTE O EXPOSTO, concedo a liberdade do executado RAFAEL 

RODRIGUES PASCUTTI, qualificado nos autos.4. Expeça-se alvará de 

soltura/contramandado do executado, se por outro motivo não estiver 

preso.5. Sendo necessário, expeça-se carta precatória.6. Defiro o pedido 

contido em Ref: 152, motivo pelo qual determino seja procedida a oitiva da 

parte executada na Comarca onde reside, motivo pelo qual determino a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Várzea Grande – MT, 

para que naquela Comarca seja procedido o depoimento pessoal do 

requerido, bem como a oitiva de eventuais testemunhas indicadas pelo 

mesmo, e por fim, para que indique as provas que pretende produzir. 

Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.7. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 23 de novembro de 

2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45430 Nr: 1948-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre ação de 

cunho cominatório, onde a parte reclamante pretende receber valores 

pagos por curso não realizado, bem como ser indenizada por danos 

morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter aderido a um curso de 

operação de colheitadeira e o mesmo não ter sido realizado à contento. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por reconhecer os 

efeitos da revelia, uma vez que a reclamada deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, conforme Termo da Audiência de Conciliação, 

assim incidindo na revelia, conforme art. 20 da Lei da Lei 9.099/95, in 

verbis: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Considerando que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, com relação a ele, decreto a revelia e aplico ao 

presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do 

Novo Código de Processo Civil, visto que a revelia faz presumir aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma dos 

artigos 344 e seguintes do mesmo código, e estes acarretam as 

consequências jurídicas apontadas na inicial. Contudo, a revelia não 

conduz necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto 

nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando 

acima dela o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova 

dos autos. Trata-se de reclamação cível interposta por JULIANA 

BERTULINO GUIMARÃES, em face da reclamada PROMOVE ESCOLA DE 

PROFISSÕES (DAIANE APARECIDA FERREIRA) e SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA, aduzindo, em síntese, que em 

virtude da divulgação por meio de carro de som, promovida pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Juscimeira, ora réu, a Autora tomou 

conhecimento da realização de cursos profissionalizantes que se 

sucederiam no Sindicato retromencionado em parceria com a empresa 

Ensino Promove, a Postulante se interessou em fazer o curso para operar 

máquina Colheitadeira, assim no dia 18 de Novembro de 2016 efetuou sua 

matrícula junto da Promove, para o curso de Operação de “máquinas 

pesadas” – Colheitadeira, pagando o valor da matrícula de R$ 79,90 

(setenta e nove reais e noventa centavos) e assinando o Contrato de 

Prestação de Serviços, conforme anexo juntado. Além disso, também teve 

que pagar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de Materiais 

Didáticos. Todavia o curso não foi realizado. Pugna pela devolução dos 

valores pagos, bem como pela condenação da requerida em danos 

morais. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar levantada pela 

segunda requerida SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

JUSCIMEIRA, de ilegitimidade passiva, alegando que a única relação 

mantida com a primeira requerida PROMOVE ESCOLA DE PROFISSÕES foi 

tão somente a cessão, de forma gratuita, de uma sala na sede do 

Sindicato, pelo prazo de 30 dias para que a mesma efetuasse as 

matriculas dos pretensos alunos do curso de aperfeiçoamento da área 

agrícola. Da análise dos documentos juntados é possível concluir que 

razão assiste ao Sindicato, vez que foi a primeira requerida que recebeu 

os valores, bem como se comprometeu a ministrar o curso em questão, 

motivo pelo qual a presente preliminar deve acatada para reconhecer a 

ilegitimidade da segunda requerida extinguindo o feito sem julgamento do 

mérito, para esta. Da análise dos autos, verifica-se que a primeira 

requerida apesar de devidamente citada não apresentou resposta escrita, 

nem compareceu a audiência de tentativa de conciliação marcada, motivo 

pelo qual deve ser reconhecida e declarada a sua revelia, com as 

consequências inerentes. Verificasse que houve uma má prestação de 

um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que foi feito o pagamento do valor e não foi ministrado da forma 

combinada o curso profissionalizante adquirido pela parte autora, 

conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, 

o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela inclusão indevida do nome da reclamante no Serviço de 

Proteção ao Crédito pela parte reclamada PROMOVE ESCOLA DE 

PROFISSÕES (DAIANE APARECIDA FERREIRA), gerando na autora dor, 

sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada 

por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura 

possível a prefixação do quantum da indenização devida por danos 

morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação 

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, e 3º, in fine, do Novo Código de Processo Civil e 

art. 51, inciso II, da Lei 9.0099/95, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito em relação à parte requerida SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA . Por outro lado, julgo 

PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta por JULIANA 

BERTULINO GUIMARÃES, em face da reclamada PROMOVE ESCOLA DE 

PROFISSÕES (DAIANE APARECIDA FERREIRA), para: a) CONDENAR a 

parte Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 679,90 

(seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos) a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir dos pagamentos efetuados; b) CONDENAR a parte Reclamada a 

pagar a parte Reclamante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-19.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 
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uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA JOSEFA DA SILVA, em desfavor de EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A, por entender não ter havido 

danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação 

supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-19.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA JOSEFA DA SILVA, em desfavor de EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A, por entender não ter havido 

danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação 

supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2018.8.11.0048
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Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento 

do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-58.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

KATIA ARAUJO DA SILVA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78797 Nr: 2424-69.2018.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS DE AGUIAR GENEROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ GENEROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA LIANDRA BORIN 

NAVARRO - OAB:25355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Comprovada a relação de parentesco às fls. 12, DEFIRO o pedido de 

alimentos provisórios, na proporção de 30,00% do salário mínimo vigente, 

correspondente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), os quais serão pagos a partir da citação, colocando o valor a 

disposição da representante legal maior, sendo que poderá ser modificado 

a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/05/2019 às 15h40min.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE a parte autora, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus procuradores, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e 

daquele em confissão e revelia (artigo 7° e 8° da Lei 5.478/68).

Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo de 15 dias para 

contestação do requerido, independentemente de nova intimação.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 22 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75550 Nr: 722-88.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implemente, no prazo de 10 

(dez) dias, o benefício de amparo assistencial - LOAS em favor de 

ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE, até decisão final do presente feito ou 

posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). 

(...). INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, nos 

casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Na hipótese do item “1” ou 

decorrido quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação 

quanto ao julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e 

organização do feito.CUMPRA-SE.INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 22 

de novembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 2413-40.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKTDS, GT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

 INTIME-SE na forma requerida, para o executado efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso de julho/2018, agosto/2018, setembro/2018 e 

outubro/2018, bem como as que se vencerem no curso do processo, no 

prazo legal de três (03) dias, nos termos do art. 528 do CPC.

 Caso tenha efetuado o pagamento, deverá comprovar nos autos ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528,§3º, CPC e Súmula 309 do STJ).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 22 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70114 Nr: 1345-26.2016.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA DA SILVA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consubstanciado na manifestação à fl.33v do Ministério Público, o qual 

informa que com base na súmula 383 do STJ e ao inciso I, do Artigo 147 

do ECA, este juízo não possui competência para julgar uma vez que de 

acordo com as fls.29 o menor em questão encontra-se atualmente 

residindo em Guaraniaçu-PR, razão pela qual, requer o declínio de 

competência à respectiva comarca.

Destarte, de fato, os tramites legais serão melhores realizadas pelo juízo 

onde menor e sua genitora encontra-se residindo, no caso em apreço, 

comarca de Guaraniaçu-PR.

Assim, com proposito de melhor adequação, é à medida que se impõe o 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, o que faço com fundamento no art. 147, inc. I 

do ECA, c/c Súmula 383 do STJ, razão pela qual, determino que a 

secretaria realize as medidas necessárias para o envio do presente 

autos.

Proceda-se as anotações e baixas necessárias.

CUMPRA-SE, com urgência.

Marcelândia/MT, 22 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 70-08.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos,etc.

Com o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, verifica-se que houve 

provimento parcial das razões de apelo, apenas para reduzir a pena ao 

patamar de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 

(setecentos) dias multa.

Diante disso, DETERMINO:

 Expeça-se GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA para o acusado, 

constando a quantidade de pena a ser cumprida, em conformidade com o 

acórdão de fls. 259, encaminhando-se, por conseguinte, ao Juízo onde 

atualmente o reeducando cumpre pena.

CERTIFICADO o integral cumprimento das determinações, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 22 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75433 Nr: 648-34.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos etc.

Intime-se o advogado de fls. 57/58 para juntar procuração aos autos no 

prazo de 05 dias. Após, vistas ao MP.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 1762-08.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MATIAS ISRAEL JUNIOR, DOUGLAS LEITE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.Diante da certidão de fls. 128, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Lanereuton Theodoro 

Moreira: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 1057-A, Centro, Tel. 

3536-1945, Marcelândia/MT, para promover a defesa de DOUGLAS LEITE 
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DA SILVA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentar defesa 

prévia.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 23 de 

novembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 461-02.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR BLANC ENGE, CARLOS EDUARDO BLANC 

ENGE, Karla Adriana Blanc Enge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A, 

BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ary Franco César - 

OAB:123.514/SP, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759

 Vistos etc.

Em manifestação da parte autora à fl. 253, consubstanciado no conteúdo 

do Acordão de fls. 223/230 que tirou do polo passivo a Empresa Bressan 

Lamonatto & Cia Ltda, vem os autores requerer seja aditada a petição 

inicial para incluir no polo passivo da demanda o Banco GMAC S/A.

Diante disso, DEFIRO o pedido de aditamento, e determino a secretaria a 

fazer constar o nome do requerido acima no polo passivo da ação, bem 

como, determino a CITAÇÃO dos requeridos Banco GMAC S/A no 

endereço acostado à fl. 253 e do CARDIF DO BRASIL VIDA E 

PREVIDÊNCIA no endereço acostado na inicial, citação esta que deverá 

ser efetuada pelos correios na forma do artigo 246, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Ademais, no que tange ao cumprimento de sentença de fl. 248v, 

INTIMEM-SE os requerentes para efetuar o pagamento do débito de fl. 255, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência imediata de multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante devido, acrescido de honorários 

advocatícios, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

Caso o pagamento seja parcial, no prazo antes mencionado, a multa 10% 

(dez por cento) deverá incidir sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). 

Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de bens.

Em tempo, quanto aos honorários de sucumbência, deverá a cobrança ser 

feita em autos apartados, com escopo de evitar prejuízos e atrasos às 

margens processuais, tendo em vista que se trata de procedimentos 

contraditórios que ao final causaria tumulto processual.

 À Secretaria para que translade cópias do requerimento e desta decisão 

e junte em autos apartados e apensados a estes autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72590 Nr: 1034-98.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÉ FABRICADOS SINOP LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Anexe os respectivos alvarás aos autos.

Destarte, aguarde-se em cartório o pagamento das demais parcelas.

 Após, com o adimplemento do débito ou com informação de 

descumprimento do acordo, volte concluso.

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 21 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77567 Nr: 1789-88.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Bianconi - 

OAB:17794/A, Nilson Allan Rodrigues Portela - OAB:17562/MT

 Processo n°: 1789-88.2018.811.0109

Cód.: 77567 Data: 23/11/2018 Início: 13h30min

Local: Sala de Audiência

Comarca de Marcelândia/MT Término: 14h10min

Ato Processual: Audiência Carta Precatória

Juiz: Rafael Siman Carvalho

 Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Rauciano Aquino da Silva

Advogado: Nilson Allan Rodrigues Portela

Testemunhas: Sagin José Fiabane.

OCORRÊNCIAS:

1) Declarada aberta a audiência, verificou-se a presença da testemunha 

Sagin José Fiabane.

2) Nos termos do artigo 405 §§ 1° e 2° do CPP, seguindo o novo rito 

estabelecido pela Lei, as Partes não se opõem à gravação dos 

depoimentos em áudio e vídeo, passando-se à oitiva dos presentes na 

forma citada.

3) As Partes ficam advertidas da vedação e divulgação não autorizadas 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas ao processo (art. 2º VI 

Provimento 38/2007 – CGJ).

4) Fica registrado que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor) deste Juízo para segurança dos dados, além da 

cópia em CD que será juntada nos autos.

5) Foi realizada a inquirição das testemunhas: Sagin José Fiabane.

DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

 Cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-a ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Guilherme da Costa

 Promotor de Justiça Substituto

Nilson Allan Rodrigues Portela

 Adv. de Defesa

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-94.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:
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DHEIMIANY HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

SANDER RODRIGO GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da parte requerente para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 15:25 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-51.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA GONCALVES TIBUCHESKI SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da parte requerente para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-80.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BERTOLO EID DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

impulsionar o processo no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-95.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13/12/2018 

às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-51.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. M. MARTINS PRESENTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 /12 /2018 

às 14:05 horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-94.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIMIANY HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

SANDER RODRIGO GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação e citação da parte 

requerida para comparecer a audiência de conciliação designada para o 

dia 04 de dezembro de 2018 às 15:25 horas.

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 01/2018

A Excelentíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 

Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento na Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, na 

Resolução n. 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na Resolução n. 

20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n. 203, de 23 de 

junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, torna pública a abertura 

do Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários, no âmbito da 

Comarca de Matupá, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1.DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES.

1.1.O Processo Seletivo será regido por este edital e seus anexos, e 

realizado sob a coordenação, operacionalização e acompanhamento da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, composta pelos seguintes 

membros:

Suelen Barizon, Juíza de Direito – Presidente

Dorisval Santana de Moura, Gestor Geral – Membro

Regina Matos Davi, Gestora Administrativa 03 – Membro

1.2.O Processo Seletivo visa ao preenchimento de 01 vaga bem como 

formação de cadastro reserva no quadro de estagiários remunerados da 

Comarca de Matupá para estagiário de nível superior.

1.3. O estágio será realizado no Fórum da Comarca de Matupá.

1.4. Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob supervisão e acompanhamento de um magistrado 

ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

1.5. O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade 

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

1.6.O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente na 

aplicação de uma prova objetiva.

1.7.O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital.

1.8.Na atuação do estagiário na Comarca de Matupá será observado o 

cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) horas 

diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízos das 

atividades discentes.

1.9.Os estagiários farão jus à bolsa-auxilio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), para estudante de 

nível superior.

1.10.Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxílio transporte atualmente 

estipulado no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e 

quarenta centavos).

1.11.Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso de 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12.Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixado no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11788, de 25 de setembro de 2008.

2.DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR.

2.1.Estar frequentando o ensino regular em Instituições Públicas ou 

Privadas de educação superior.

2.2. Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Universidades e Faculdades presenciais ou em 

instituições de Ensino à Distância – EAD, reconhecida pelo Ministério da 
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Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre 

do curso de Direito.

2.3.Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

3.DA INSCRIÇÃO.

3.1.A inscrição deverá ser efetuada na Coordenadoria do Fórum da 

Comarca de Matupá, a partir das 13h do dia 26/11/2018 até às 18h do dia 

07/12/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período.

3.2.A taxa de inscrição consistirá na doação de um caderno de 100 

folhas/capa dura e uma caixa de lápis colorido, que serão entregues aos 

alunos regulares da APAE de Matupá.

3.3.A Diretoria do Foro da Comarca de Matupá não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 

de dados.

3.4.As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiário o direito de 

excluí-lo do certame por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de 

nascimento), bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 

informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

3.5.O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.6.A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas 

constará no edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico 

disponibilizado no site do Tribunal www.tjmt.jus.br e no átrio do Fórum, na 

data provável de 11/12/2018.

4.DAS VAGAS.

4.1.Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de 

Avaliação Desempenho e estágio do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas neste 

edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em 

observância à ordem classificatória.

4.2.A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Divisão de Avaliação 

Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do Fórum da 

Comarca de Matupá, contados da convocação, com a apresentação dos 

documentos de identificação pessoal e comprobatórios do vinculo com a 

instituição de ensino conveniada.

4.3.Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da 

convocação, estejam distantes, no mínimo, 06 (seis) meses da data 

prevista para a conclusão do curso.

4.4.No caso do candidato do curso de Direito, somente poderá ingressar 

no estágio aquele que na data da convocação estiver, no mínimo, 12 

(doze) meses da data prevista para a conclusão do curso.

5.DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD).

5.1.As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal Decreto n. 3.298/99, de 04 de dezembro de 

1999, art. 17, § 5°, da Lei n. 11.788/08, § 2° do art. 8° da Lei Complementar 

n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do 

Concelho Nacional de Justiça, poderão, nos termos do presente edital, 

concorrer a 10% (dez por cento) das vagas ofertadas e das que surgirem 

dentro do prazo de validade do processo seletivo.

5.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas no estágio.

5.2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membros, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções.

5.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta 

e um) decibéis (db) ou mais, aferida por audiogramas nas frequências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.

5.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

5.3.Além das exigências comuns a todos os candidatos no processo 

seletivo, o candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência 

(PCD), deverá no ato da inscrição, efetuar o preenchimento da seguinte 

forma:

a)Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a 

espécie, o grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID 

(Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa 

deficiência;

b)Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas no estágio, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

c)Os documentos previstos nas alíneas "a" e "b" deverão ser 

encaminhados para o e-mail matupa@tjmt.jus.br, impreterivelmente no 

período das inscrições, (de 26/11/2018 a 07/12/2018).

5.3.1 A data da emissão do atestado médico referido no subitem 5.3., 

alínea "a", deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da 

publicação deste edital.

5.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem 5.3 implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas 

destinadas à ampla concorrência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital.

5.5 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) que 

necessitar de condição especial para a realização da prova, deverá 

informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se 

não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas 

condições propiciadas aos demais candidatos.

5.5.1 O atestado médico original deverá ser entregue no ato da 

convocação e terá validade somente para o processo seletivo regido por 

este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 

desse documento.

5.6 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), 

participará do processo seletivo em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, horário e 

local de aplicação das provas.

5.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência 

(PCD), deverão obter a mesma nota mínima exigida aos demais candidatos 

para aprovação.

5.8.As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos inscritos na 

condição de pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas pelos 

demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de 

classificação no processo seletivo.

5.9.A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com 

deficiência (PCD) obedecerá aos mesmos critérios adotados para os 

demais candidatos.

5.10.No resultado final do processo seletivo, constará a relação de todos 

os candidatos classificados, com a respectiva pontuação, incluindo-se os 

candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência (PCD), sendo 

também divulgada uma relação constando somente a classificação e 

pontuação desses últimos, os quais serão contratados para as vagas 

reservadas, em face da classificação obtida, conforme dispõe o Art. 21, § 

1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002.

5.11.Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de 

pessoa com deficiência (PCD), que não cumprirem com a exigência do 

presente edital.

5.12.O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de 

pessoa com deficiência (PCD) não exclui sua participação na lista de 

ampla concorrência.

6..DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS.

6.1.Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, será reservado 
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aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

6.2.A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada 

sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 03 

(três).

6.3.Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital 

resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 

inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco 

décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em 

caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o 

que estabelece o § 2º do artigo 2º da Resolução 203, de 23 de junho de 

2015, do Conselho Nacional de Justiça.

6.4.Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos 

destinados aos candidatos Negros, somente aqueles que, no ato da 

inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou 

raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e optarem por concorrer a essas vagas.

6.4.1.A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo 

candidato no ato da inscrição, preenchendo campo apropriado do 

Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.

6.4.2.Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do 

processo seletivo e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação 

da sua contratação, após procedimento administrativo em que lhe sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis.

6.5.Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a 

eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo 

com a sua classificação no processo seletivo.

6.5.1.Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros 

poderão optar por concorrer às vagas reservadas a Pessoas com 

Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.

6.5.2.Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas 

oferecidas à ampla concorrência não serão computados para efeito do 

preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.

6.5.3.Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e 

às Pessoas com Deficiência (PCD), convocados concomitantemente para 

o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas.

6.6.Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato Negro posteriormente 

classificado.

6.7.Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número 

suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 

remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação.

6.8.A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de 

ordem de classificação, de alternância e de proporcionalidade, que 

consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas 

reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.

7.DO EXAME DE SELEÇÃO.

7.1.A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

16 de dezembro de 2018, das 14h às 17h. A confirmação da data e as 

informações sobre os locais de prova serão divulgados no Diário da 

Justiça Eletrônico e disponibilizados no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br – Diário da Justiça Eletrônico - DJE, oportunamente, após 

o encerramento das inscrições.

7.2.O candidato deverá apresentar-se para prova, munido de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência mínima de trinta 

minutos para o início da prova.

7.3.Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto.

7.4.Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de Eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

7.5.Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

7.6.A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo I 

deste Edital.

7.7.A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório conterá 50 

(cinquenta) questões, sendo atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada 

resposta em concordância com o gabarito. Contendo 04 (quatro) 

alternativas: a, b, c, d.

7.7.1 Para os candidatos do curso de Direito, a prova consistirá em 05 

(cinco) questões de Português, 05 (cinco) de Noções de Informática, 10 

(dez) de Direito Constitucional, 10 (dez) de Direito Processual Civil e Direito 

Processual Penal e 10 (dez) Direito Civil e Direito Penal e 10 (dez) de 

Legislação Especial (CDC, ECA e Lei 9.099/95).

7.8.No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

7.9.O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

7.10.Não será permitido qualquer tipo de consulta.

7.11.Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos responsáveis 

pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob 

pena de desclassificação no processo seletivo.

7.12.A ausência do candidato no local e horário designado para a 

realização das provas importará na sua eliminação no processo seletivo.

8.DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO.

8.1.Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva.

8.2.A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

8.3.Em caso de empate serão priorizados os candidatos que:

a)Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

b)Apresentar melhor pontuação na prova de conhecimentos específicos 

de Direito;

c)Tiver maior idade.

8.4.A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

nas provas objetivas.

8.5.O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de 

Justiça Eletrônico - DJE no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, em data a ser definida posteriormente.

8.6.A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

9.DOS RECURSOS.

9.1.Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto:

a)Ao indeferimento do requerimento de inscrição;

b)Ao gabarito provisório;

c)Ao resultado final do Processo Seletivo.

9.2.Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço 

eletrônico matupa@tjmt.jus.br, conforme o prazo estabelecido no subitem.

9.3.Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiários.

9.4.Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

9.5.Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido.

10..DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO.

10.1A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça.

11.DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO.

11.1.Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes 

requisitos:

a)Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b)Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação 

superior, atestados pela instituição de ensino;

c)Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;

d)Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente 

do estágio e a Instituição de Ensino;
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e)Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas presentes no Termo de Compromisso.

11.2.Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão 

de Avaliação, Desempenho e Estágio da Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 

classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do 

candidato, informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço 

eletrônico matupa@tjmt.jus.br.

11.3.Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

a)Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF;

b)02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

c)Ficha Cadastral preenchida;

d)Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.);

e)Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino;

f)Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH;

g)Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual.

h)Atestado médico original, se classificado para a vaga reservada aos 

candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD).

11.4.Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalização da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão 

considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo 

classificado.

12..DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.

12.1.Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários:

a)Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar 

útil ao aprendizado, podendo lhes ser solicitada análise escrita;

b)Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 

atividade;

c)Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de 

julgados e de documentos diversos;

d)Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade;

e)Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências;

f)Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a 

movimentação dos processos;

g)Preparar os autos para o processamento;

h)Restaurar, arquivar e desarquivar processos;

i)Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico);

j)Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual;

k)Pesquisar e juntar petições;

l)Acompanhar audiências;

m)Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando 

informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às 

atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada 

curso.

13.DOS DEVERES E PROIBIÇÕES.

13.1 É vedado ao estagiário:

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 

função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte;

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a 

tramitação de autos do seu interesse particular ou de clientes, ou 

obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem;

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos 

à função;

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 

responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes 

ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário.

13.2 São deveres do estagiário:

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da 

Justiça; b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores;

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em 

razão de seu aprendizado;

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral;

e) Utilizar crachá de identificação;

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio;

g) Ter pontualidade e disciplina;

h) Utilizar de vocabulário adequado.

14.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

14.1No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de 

classificação.

14.2.É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

14.3.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

14.4Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

14.5Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários.

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente 

Edital.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon . Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 1206-68.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS MISSAEL SCHUSTER, SILVANIA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1206-68.2016.811.0111 (Código 62388)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: SICREDI NORTE - MT

Executados: Oseias Missael Schuster e Outra

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – 

SICREDI NORTE- MT em face de Oseias Missael Schuster e Silvania 

Ferreira da Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref.33)

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55065 Nr: 1203-84.2014.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CÍCERO PEDROSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Autos nº 1203-84.2014.811.0111.

Código Apolo nº 55065.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada no Curso de FORMAÇÃO 

COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, a ser 

realizado nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de 

dezembro de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 1272-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 1272-14.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67430.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de abril de 2019, às 16h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 1186-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1186-77.2016.811.0111.

Código Apolo nº 62352.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de abril de 2019, às 15h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56727 Nr: 585-08.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 585-08.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56727.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de abril de 2019, às 14h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72973 Nr: 466-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 466-42.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72973.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de abril de 2019, às 13h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 114-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 114-21.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65326.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2019, às 

16h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78597 Nr: 359-05.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 359-05.2017.811.0023.

Código Apolo nº 78597.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 1958-40.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1958-40.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63690.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71739 Nr: 3517-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON RODRIGUES KANOFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 3517-95.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71739.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61528 Nr: 804-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 804-84.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61528.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2019, às 

12h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 739-89.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ANTONIO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 739-89.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61385.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2019, às 

12h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58154 Nr: 1224-26.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1224-26.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58154.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 

17h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68305 Nr: 1797-93.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC BRUNO MELQUIADES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1797-93.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68305.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 

16h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69689 Nr: 2566-04.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LADISLAU ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº 2566-04.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69689.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2019, às 13h15min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72448 Nr: 205-77.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 205-77.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72448.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2019, às 13h.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60458 Nr: 378-72.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACISIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 378-72.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60458.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2019, às 12h45min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72011 Nr: 3681-60.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3681-60.2017.811.0111.

Código Apolo nº 72011.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2019, às 12h30min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 2035-49.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2035-49.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63883.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2019, às 12h15min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 3302-22.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 3302-22.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71287.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 15h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 2538-70.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 2538-701.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64777.
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Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 14h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 3479-49.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA ANDRELEVICIUS TRISTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3479-49.2018.811.0111.

Código nº 78915.

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o “de cujus” na ocasião de seu 

falecimento, possuía um filho com a requerente, o menor Nycolas 

Andrelevicius Grassi, conforme certidão de nascimento acostada à fl.18.

Vale registrar que o benefício pleiteado pela parte autora é destinado aos 

dependentes do segurado, sendo eles o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido (art. 16, inciso I, da Lei n. 8.219).

Dessa forma, o direito ao beneficio, eventualmente deferido, deve ser 

garantido também ao filho menor do “de cujus”, razão pela qual deverá a 

parte autora, genitora do infante, regularizar a representação processual 

da crinaça na peça inicial.

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para sanar referidas 

irregularidades, no prazo de 10 (dez) dias, bem como comprovar nos 

autos por meio de prova documental sua condição de dependente do “de 

cujus”.

Decorrido o prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75572 Nr: 1713-58.2018.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 1713-58.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75572.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 13h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74179 Nr: 1085-69.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1085-69.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74179.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 12h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 331-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGLAMILTOM SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 331-98.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60343.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 12 de março de 2019, às 17h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78942 Nr: 3495-03.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adílson Gomes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:23892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.(...) CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se 

o necessário.Matupá-MT, 22 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77937 Nr: 2955-52.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 2955-52.2018.811.0111 (Código 77937)

Classe – Assunto: Divórcio Litigioso

Requerente: Andreone Teixeira Teste

Requerida: Jessica Rodrigues Teixeira

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a inicial não preenche integralmente 

os requisitos necessários do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

mormente quanto à opção do autor pela realização da audiência de 

conciliação/mediação, bem como quanto aos comprovantes de residência 

para fins de aferição da competência deste Juízo.

Isto posto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial, manifestando a parte autora se possui interesse na 

realização da audiência de conciliação/mediação e apresentando 

comprovantes de residência, sob pena de indeferimento e extinção do 

feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66603 Nr: 808-87.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, ODIRLEI RODRIGO 

GEWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Processo nº 808-87.2017.811.0111 (Código 66603)

Classe – Assunto: Internação Compulsória

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requeridos: Município de Matupá – MT e Outro

Vistos.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.37) e, considerando que os 

interesses processuais do requerido devem ser amplamente garantidos, 

revogo a nomeação do causídico Dr. Kassio Roberto Pereira e nomeio o 

Dr. Ivaine Molina Junior para patrocinar os interesses do requerido Odirlei 

Rodrigo Gewinski, fixando o mesmo valor de honorários nos termos da 

decisão outrora (ref.04).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo legal.

Com a resposta, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78928 Nr: 3483-86.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDB, LHPPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Clair Luiz 

de Borba e Lucia Helena Pires Pereira de Borba, para que produza os 

efeitos legais e de direito. Declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A requerente Lucia 

Helena Pires Pereira de Borba passará a usar o nome de solteira, qual 

seja: Lucia Helena Pires Pereira.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Nova Monte Verde (MT), grafando nossas homenagens de 

estilo.Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos 

termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.Ciência ao 

Ministério Público.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de 

novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65998 Nr: 478-90.2017.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCBB, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 478-90.2017.811.0111 (Código 65998)

Classe – Assunto: Averiguação de Paternidade

Requerente: Ricardo Banheza

Requerido: Nelson Souto Neto

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimada deixou de se manifestar em favor do 

requerente para o qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64973 Nr: 2651-24.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARA NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MARIA 

CLARA NUNES DOS SANTOS, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, 

c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – 

em 09.06.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em 

um salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 

5 anos anteriores à propositura da presente ação), acrescidos de juros e 

correção monetária. Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros 

moratórios deverão ser calculados com o índice de remuneração da 

poupança e a correção monetária com o IPCA-E.Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: MARIA CLARA NUNES DOS SANTOS.Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 
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(09.06.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado da sentença.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas)(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78495 Nr: 2158-20.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GUABIRABA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A u t o s  n º  2 1 5 8 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 3 . C ó d i g o  A p o l o  n º 

78495.Vistos.Considerando o declínio de competência a este Juízo, bem 

como o pedido à fl. 84 e, ainda o lapso temporal entre a data da perícia 

anteriormente realizada até a presente data, DETERMINO a realização de 

nova perícia.Para tanto, NOMEIO como perita a Dra. Geane Moron Beato, 

CRM nº 7436, médica atuante nesta Comarca.Como quesitos do Juízo, a 

Sra. Médica Perita deverá responder:a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo?b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar?c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique.d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a 

incapacidade da autora?e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? (...) Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento?m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal?Com o aporte da conclusão do laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação.Sem prejuízo, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 14h, cabendo ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, 

na forma do art. 455 do CPC.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68740 Nr: 2044-74.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Diniz Pavlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) DETERMINAR 

ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA o benefício de 

salário maternidade à ADRIANA DINIZ PAVLAK, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, cada uma 

no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto.b) CONDENAR 

o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, 

deve-se aplicar exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º 

da Lei 11.960/2009;Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ADRIANA DINIZ 

PAVLAK;Benefício Concedido: salário maternidade;Renda Mensal Atual: 

um salário mínimo;Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, 

após o trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Sem custas.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71702 Nr: 3495-37.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS REFORMAS DE PNEUS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUPET LEOBINO MUNIZ, PETRÔNIO 

ARAÚJO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, LUCAS VALDIR CARRARO - OAB:23958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3495-37.2017.811.0111 (Código 71702)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: SS Reformas de Pneus Ltda EPP

Requerido: Glaupet Leobino Muniz e Outro

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida 

PETRÔNIO ARAÚJO MUNIZ, CPF 441.266.974-20.

Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78814 Nr: 3426-68.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR APARECIDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE o benefício de auxílio-doença à parte autora.(...) 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 21 

de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56769 Nr: 619-80.2015.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIRLEY DALVINA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE 

DA SILVA - OAB:10.176/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 619-80.2015.811.0111 (Código 56769)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

Requerido: Espólio de Shirley Dalvina Duarte

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado e/ou existência de 

herdeiros da “de cujus” SHIRLEY DALVINA DUARTE, CPF Nº 

239.106.072-68, filha de Izaura Duarte.

Se localizado endereço de eventuais herdeiros, diverso dos autos, 

CITE-OS.
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Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

Sem prejuízo, expeça-se carta precatória, com observância do endereço 

declinado na petição retro (ref.21).

Noutro ponto, embora o processamento do inventário tenha sido declinado 

para esta Comarca, verifico que a certidão de óbito informa o falecimento 

e sepultamento da Sra. Shirley Dalvina Duarte no município de Colíder (MT), 

nos termos do artigo 77 da Lei 6.015/73.

Restando infrutíferas as diligências acima, intime-se a parte requerente 

para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55632 Nr: 1598-76.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS, SBDAÀMEPE-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB&CL-M(PEC, CPB, MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1598-76.2014.811.0111 (Código 55632)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: MP Bueno & Cia Ltda

Vistos.

Defiro o requerimento retro (ref.59).

Exauridas todas as medidas viáveis para localização de bens do devedor 

passíveis de penhora, defiro o pedido de boqueio de bens via RENAJUD, 

BACENJUD. Defiro, outrossim, a busca de bens via INFOJUD.

 Com o resultado, se positivo, intime-se o executado; se negativo, 

intime-se o exequente para que dê prosseguimento efetivo ao feito, sob 

pena de extinção.

Matupá, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76401 Nr: 2141-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MUNIZ DE SOUZA, Anderson 

Driessen Granemann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2141-40.2018.811.0111 (Código 76401)

Classe – Assunto: Execução

Requerente: SICREDI

Requerido: Anderson Driessen Granemann

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-64.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIVALDO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA CONCEICAO GELINSKY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante o teor da certidão (evento nº. 83), NOMEIO o Dra. Elizandra 

Simone Soares Alves, a fim de promover a defesa do requerente. 

Tomando em conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários da 

mencionada advogada em03 URH, de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT. Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, à 

advogada nomeada para omúnuspúblico não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado: ?No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT?. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Intime-se a 

advogada. Cumpra-se o remanescente da decisão proferida no evento nº. 

73. Matupá/MT, 27 de Janeiro de 2017. Suelen Barizon Juíza Substituta

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 55/2018-DF

A Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca NOBRES, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos d a Portaria 26/2018-DF, que nomeou 

DANIELLI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI, para a exercer, em Comissão o 

Cargo de Assessor de Gabinete II, do Gabinete da Vara Única da Comarca 

de Nobres.

RESOLVE:

EXONERAR DANIELLI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI, matrícula n. 37062, 

portador do RG n. 22524118 e CPF n. 053.818.101-05, do cargo de 

Assessor de Gabinete II do Gabinete do Juiz - Comarca de Nobres - SDCR 

, a partir d o dia 14/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 14 de novembro de 2018

 assinado virtualmente

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 48238 Nr: 261-67.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Lidinei Soares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem do cálculo (Ref. 

72), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48182 Nr: 237-39.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Áurea Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem do cálculo (Ref. 

64), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75579 Nr: 3242-64.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Faria Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

600,35 (seiscentos reais e trinta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBM, JVdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025

 Considerando o teor da certidão de Ref: 237, nos termos da Portaria n. 

12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo para que seja intimado, 

pessoalmente, o réu Sávio Batista Maciel para constituir novo advogado 

ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51998 Nr: 1877-77.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Nobre de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67828 Nr: 3167-59.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrew Mickon dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowki 

Junior - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 13, bem 

como efetuar a complementação do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 599,15 (quinhentos e noventa e nove reais e 

quinze centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50423 Nr: 984-03.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE APARECIDA TARGA DE MEDEIROS 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo por ora de analisar a petição de Ref: 43 oposta contra a decisão de 

Ref: 38.

É que, efetuada pesquisas nos Sistemas RENAJUD, CAGED e CEI, sendo 

desnecessárias pesquisas no BACENJUD e INFOJUD pelo patrimônio que 

foi inicialmente localizado, constatou-se que a parte autora, embora tenha 

OMITIDO a ocupação profissional na petição inicial, é SERVIDORA 

PÚBLICA MUNICIPAL com remuneração quase 3,5 (três vezes e meia) 

superior à renda domiciliar per capita do Brasil de 2017, segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A par disso, o esposo dela é igualmente SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL e 

ostenta remuneração quase 2,0 (duas vezes) superior à mencionada 

renda domiciliar per capita do Brasil de 2017 (PNAD Contínua - IBGE), além 

de ser proprietário de automotor avaliado em quase R$ 100.000,00 (cem 

mil reais).

Outrossim, ao que consta, a parte autora é proprietária de dois imóveis na 

cidade.

Com isso, levantado o acervo patrimonial e o rendimento mensal do núcleo 

familiar, em cotejo ao valor fixado à causa (R$ 19.496,00), aparentemente 

possui condições para o recolhimento das custas e despesas 

processuais sem prejuízo do sustento familiar.

Assim, proceda a zelosa Secretaria Judicial ao arquivo das pesquisas 

acima declinadas em arquivo reservado, em pasta própria, certificando a 

respeito, tudo em respeito ao sigilo fiscal e bancário, na determinação do 

art. 477 da CNGC.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do acervo patrimonial e justifique 

a necessidade do benefício da gratuidade da justiça concedido à Ref: 4.

Após, sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53224 Nr: 1676-65.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 719 de 819



TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LOURENÇO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 19 de janeiro de 2019 às 08h, no consultório 

do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio 

Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do 

Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74656 Nr: 1588-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 74656 - Autos n. 1588-87.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 14 de maio de 2019 às 

13h30.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67017 Nr: 438-42.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 67017 – Autos n. 438-42.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 22 de abril de 

2019 às 15h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1130-12.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Soares de Oliveira, Sueli Moreira da 

Silva, Douglas Santiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 63075 – Autos n. 1130-12.2013.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 22 de abril de 

2019 às 17h45.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35275 Nr: 1321-67.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarice Rodrigues de 

Oliveira - OAB:74.135, KAUE DE OLIVEIRA PERES - OAB:79014

 Código 35275 – Autos n. 1321-67.2007.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 22 de abril de 

2019 às 13h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 1189-39.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PTNF, ANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:SP 387986

 Código 38075 - Autos n. 1189-39.2009.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 14 de dezembro 

de 2018 às 15h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39791 Nr: 1523-39.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 39791 - Autos n. 1523-39.2010.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 23 de abril de 

2019 às 16h15.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70251 Nr: 673-72.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Código 70251 - Autos n. 673-72.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 23 de abril de 

2019 às 15h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41105 Nr: 844-05.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Lucas Barella - OAB:19537

 Código 41105 - Autos n. 844-05.2011. 811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 23 de abril de 

2019 às 13h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 1746-50.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Café de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 66003 - Autos n. 1746-50.2014.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 16 de abril de 

2019 às 17h15.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39895 Nr: 1627-31.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 39895 - Autos n. 1627-31.2010.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 16 de abril de 

2019 às 16h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 1979-42.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdM, LPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 
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SUETONIO PAZ - OAB:5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o não comparecimento das partes, determino sua 

intimação pessoal para audiência que designo par ao dia 7 de dezembro 

às 16h30.

Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65563 Nr: 1414-83.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS, MTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro 

de 2017, às fls. 15h30. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67985 Nr: 1097-51.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Almeida Natal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 67985 - Autos n. 1097-51.2015.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ofertada proposta de transação penal ao autor do fato pelo 

Ministério Público, esta cumpriu a transação penal.

 Desta forma, é salutar a extinção de sua punibilidade.

Ante o exposto, sem maiores delongas, declaro extinta a punibilidade de 

ALEXANDRE DE ALMEIDA NATAL, pertinente ao ilícito penal que lhe foi 

imputado, extinguindo o processo e, após o trânsito em julgado, determino 

o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias, com as ressalvas do art. 76, § 4º da 

Lei 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67954 Nr: 1066-31.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Flora Boff Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 67954 - Autos n. 1066-31.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 05 de abril de 

2019 às 14h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35000 Nr: 1044-51.2007.811.0091

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Perotto LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Código n. 35000 – n° 1044-51.2007.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, de forma percuciente, verifica-se que a 

autuação ocorreu no dia 17/10/2005, tendo decorrido mais de 04 (quatro) 

anos da data até hoje.

Desta forma, denota-se que as penas previstas para o crime tipificado no 

artigo 299 do Código Penal, são de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, 

ou multa, se o documento é público, e reclusão de 01 (um) a 03 (três) 

anos, ou multa, se o documento é particular, de modo que o prazo 

prescricional da pena maior é de 12 (doze) anos, conforme dispõe o artigo 

109, inciso III, do Código Penal.

Portanto, sem maiores delongas, verifico que ocorreu a prescrição da 

pretensão punitiva Estatal, uma vez que ultrapassado o prazo 

prescricional, sem ter ocorrido qualquer marco suspensivo e interruptivo 

até então, inclusive, o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS PEROTTO LTDA, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c 

109, inciso III ambos do CP, extinguindo o processo, face ao decurso do 

lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a mesma fosse 

exercitada.

Transitada em julgado, arquivem-se o presente feito, com as anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 18/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, MM. 

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TERMOS DO ARTIGO 52, INCISO XV DO 

COJE,

CONSIDERANDO o disposto no art. 647 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 

647;

CONSIDERANDO que o último reajuste da tabela de diligência dos Oficiais 

de Justiça desta Comarca de Nova Ubiratã, ocorreu por meio da Portaria 

n.º 002/2005/NU, no ano de 2005, havendo a necessidade de atualização 

monetária dos valores pagos aos meirinhos, devido aos reajustes dos 

combustíveis, bem como informações do serviço de táxi;

CONSIDERANDO a publicação do Provimento n. 12/2018-CGJ, que 

atualizou os valores da tabela de custas do Foro Judicial;

RESOLVE:

Art. 1º - Reajustar a Tabela das conduções dos Oficiais de Justiça da 

Comarca de Nova Ubiratã-MT, para cumprimento de diligências na zona 
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urbana, no valor de R$ 14,00 (quatorze reais).

Art. 2º - Fixar o valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), por 

quilômetro rodado, para o cumprimento de diligências na zona rural, 

acrescido de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos).

Art. 3º O acréscimo citado no artigo anterior de R$ 2,08 (dois reais e oito 

centavos), é limitado ao teto de R$59,57 (cinquenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos) nos termos do artigo 647, §2º, da CNGC/MT.

Art. 4º - A presente portaria somente produzirá efeito, 15 (quinze) dias 

após a homologação pela Corregedoria-Geral da Justiça, revogando-se as 

disposições em contrário.

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e, após a homologação, 

à Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Nova Ubiratã/MT, 10 de julho de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71418 Nr: 2283-56.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elevare Comércio de Máquinas Eireli, Raul Biazus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Copini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HAESER PELLEGRINI - 

OAB:RS 72821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme deprecado, devendo a parte interessada fornecer 

os meios necessários à concretização da medida.

Após, atingida integralmente a finalidade do ato, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71418 Nr: 2283-56.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elevare Comércio de Máquinas Eireli, Raul Biazus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Copini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HAESER PELLEGRINI - 

OAB:RS 72821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54519 Nr: 208-49.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação da advogada da 

parte Exequente para que se manifeste acerca da devolução da carta 

precatória de citação e certidão negativa no prazo legal.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 708-55.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lauri Francisco de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 Vistos, etc.

ACOLHO o parecer de fl. 137 e HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

vítima.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 16h00min (horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se as partes e testemunhas. Caso necessário, expeça-se carta 

precatória para oitiva das testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75077 Nr: 132-91.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervaldo Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINÉIA SANTANA GREGATI - 

OAB:SP 322.369

 Vistos, etc.

DEFIRO os pedidos de fls. 157 e designo audiência de oitiva da 

testemunha Isoldina Souza de Oliveira para o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 

2019, às 15h45min (horário de Cuiabá-MT). Consigne-se que o não 

comparecimento poderá ensejar sua condução coercitiva.

Ainda, EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Água Boa-MT para 

oitiva da vítima Josemar Severino de Souza, conforme endereço indicado 

a fls. 157.

Intime-se o réu e a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73025 Nr: 805-55.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Cleber Gonçalves 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de honorários advocatícios, 

ajuizado por Carlos Royttmen Pires da Silva em desfavor do Estado de 

Mato Grosso.

A parte exequente requer a realização de penhora online para bloqueio 

dos valores devidos.

 É o relato do essencial.

 Decido.

Em detida análise dos autos, verifico que até o presente momento não 

houve a prolação de decisão judicial recebendo o pedido inicial, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de fls. 66 e CHAMO O FEITO À ORDEM, 

determinando:

 INTIME-SE o ente executado para, querendo, impugnar a execução em 30 

(trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado à fl. 67, na forma do 

artigo 535, do Código de Processo Civil.
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Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70820 Nr: 25-52.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Arantes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 Vistos, etc.

I. Considerando que as partes foram devidamente intimadas do retorno 

dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nada se 

manifestaram, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

cautela.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78380 Nr: 6-70.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rodrigues Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de ROBSON RODRIGUES 

MENDONÇA, já qualificado, denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 85, sem arguir 

questões preliminares.

Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou de 

trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

15h00min (horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se as partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 531-23.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaguimar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de VAGUIMAR PEREIRA DA 

SILVA, já qualificado, denunciado como incurso nas sanções do artigo 

129, §9º e artigo 163, ambos do CP, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 72/73, sem arguir 

questões preliminares.

Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou de 

trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

14h30min (horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se as partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75070 Nr: 127-69.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hubaldo Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de HUBALDO MELO, já 

qualificado, denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do 

CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 96, sem arguir 

questões preliminares.

Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou de 

trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

14h00min (horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74475 Nr: 616-43.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de CEZAR ARANTES DA SILVA, 

já qualificado, denunciado como incurso nas sanções do artigo 21, do 

Decreto-Lei nº 3.688/1941, por duas vezes, em concurso material.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 89, sem arguir 

questões preliminares.

Designada audiência de instrução, não foi possível a intimação do réu que 

se mudou sem atualizar endereço, conforme certidão de fls. 83.

Às fls. 92 o Ministério Público requer a decretação da revelia do réu, 

expedição de carta precatória para oitiva de testemunha e designação de 

nova audiência para oitiva da vítima.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o réu se mudou para outra comarca, 

sem informar o juízo seu novo endereço.

Assim, com fulcro no artigo 367 do CPP, DECRETO a revelia do réu CEZAR 

ARANTES DA SILVA que, apesar de pessoalmente citado, mudou-se sem 

atualizar endereço para intimação.

Sem prejuízo, designo audiência de oitiva da vítima Maria Valdelice 

Carvalho Lima para o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14h00min 

(horário de Cuiabá-MT). Consigne-se que o não comparecimento poderá 

ensejar sua condução coercitiva.

Ainda, EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Barra do 

Garças-MT para oitiva da vítima Marcilene Bernardo Carvalho, no 

endereço indicado a fls. 92.

Intimem-se partes e testemunhas.

Providencie-se a apresentação do réu.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75074 Nr: 129-39.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Bezerra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de FRANCINEI BEZERRA DOS 

SANTOS, já qualificado, denunciado como incurso nas sanções do artigo 

129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/20016.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 69/70, sem arguir 

questões preliminares.

Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou de 

trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

13h30min (horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75281 Nr: 223-84.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcos Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de cinco (05) 

dias – art. 593, Código de Processo Penal.

 DÊ-SE vistas ao apelante para apresentar razões no prazo legal e, em 

seguida ao apelado para apresentar as contrarrazões.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

EXPEÇA-SE certidão para pagamento dos honorários em favor do 

advogado nomeado, diante da apresentação de Apelação (fl.132), no 

valor de 5 URH, conforme tabela da OAB/MT, item 24.1.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71090 Nr: 343-35.2013.811.0106

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alice Alves da Silva, Claudete Lorgen Appelt, Angelita 

Lourenço de Souza Carvalho, Paulo Pereira da Cruz, Deuzelina Pereira da 

Silva, Ivalda Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iandra Santos Morais - OAB:MT 

16051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Primeiramente, intime-se o Município de Novo São Joaquim para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a efetiva reintegração de 

posse dos impetrantes no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71159 Nr: 434-28.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título judicial proposta por YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

já qualificadas nos autos.

Em certidão de fls. 67/69 foi informado pelo executado que o valor 

referente ao RPV foi depositado judicialmente.

A parte autora, intimada para se manifestar, requereu o levantamento dos 

valores em seu favor.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução 

do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

 III. Expeça-se alvará judicial dos valores depositados em favor do 

exequente na conta informada às fls. 70.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70101 Nr: 26-71.2012.811.0106

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AAAdS, EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17113/O

 Vistos, etc.

Considerando a informação de que a criança e sua genitora voltaram a 

residir na comarca, DESIGNO audiência para colheita do depoimento 

pessoal das partes para o dia 07 DE DEZEMBRO DE 2019, às 14h30min 

(horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes e notifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73428 Nr: 162-63.2015.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de regulamentação de guarda, proposta por Keite 

Solange dos Santos, em face de Gilvan Moreira dos Santos, visando a 

guarda de Gabriel Moreira dos Santos.

As partes apresentaram às fls. 85/88, manifestando concordância com a 

guarda compartilhada entre ambos os genitores, sendo que a residência 

da criança será com a avó paterna.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

acordo (fls. 93).
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É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Verifica-se que as partes, amigavelmente, compuseram acordo quanto à 

guarda e residência da criança (fls. 85/88).

Desta forma, inexiste óbice à homologação do acordo, uma vez que o 

mesmo está formalmente adequado e estão resguardados, em seus 

termos, os interesses da criança, analisados sob o paradigma de proteção 

integral e princípio do melhor interesse.

DISPOSITIVO.

I. Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do CPC;

II. Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC.

III. EXPEÇA-SE certidão em favor dos advogados nomeados(fl.11 e 50).

IV. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE;

V. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77831 Nr: 825-41.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Omero de Oliveira, Marcos Parreira Magalhães, A. 

C. R. Associação Clube do Rodeio, João Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Vistos, etc.Ante a não composição entre as partes e a decisão que 

declarou prejudicados os embargos de declaração (fls. 273/273-v), 

CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC).I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que:a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC);c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, 

CPC);e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC);f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês;II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do 

CPC).III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à 

parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo 

da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de 

corretor.IV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 148-60.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BARBOSA 

REPRESENTAÇÕES, Jose Marcos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 190, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras das partes executadas, JOSÉ MARCOS BARBOSA 

REPRESENTAÇÕES, CNPJ: 06.013.738/0001-70; e JOSÉ MARCOS 

BARBOSA, CPF: 460.937.531-15 até o valor indicado à fl. 192 (R$ 

941.998,22), o que deverá ser efetivado por meio da penhora online, via 

BACEN JUD. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ 

D e t a l h a m e n t o  d e  O r d e m  J u d i c i a l  d e  B l o q u e i o  d e 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) dias.Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente.CUMPRA-SE, observando-se a indicação do 

advogado a intimado, conforme indicado no petitório de fls. 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79818 Nr: 698-69.2018.811.0106

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werika Jesus Sena, Welliton Jesus Sena, Odilene Jose 

de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

 Cuida-se de requerimento de ALVARÁ JUDICIAL, ajuizada por Werika 

Jesus Sena e Welliton Jesus Senha, representados por sua genitora, 

Odilene José de Jesus, em virtude do óbito de Abdonel Luiz de Sena.

Decido.

Determino a busca via Bacenjud dos relacionamentos e valores existentes 

em contas de titularidade do de cujus.

Com o resultado, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos 

do artigo 178, II, do CPC.

Em seguida, CITEM-SE todos os eventuais interessados por edital, para 

que se manifestem em 15 (quinze) dias, conforme artigo 721 do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76613 Nr: 22-58.2017.811.0106

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardu Vicente Romas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento do Ministério Público, assim determino a citação de 

Lourival Vicente Romas, nos endereços descritos às folhas 26/27, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação ou manifestar 

concordância com o pedido do autor.

Em seguida, vista dos autos à parte autora e ao Ministério Público.

Após, conclusos os autos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 568-50.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNP, SKNPdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:MT 15061, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de alimentos c.c guarda com pedido liminar, ajuizada por 

STHEFANNE KIVIA NUNES PEREIRA DA SILVA, representada por sua 

genitora, Talita Nunes Pereira, em desfavor de ANTONIO DA SILVA.

Após a apresentação dos relatórios sociais (fls. 46/52), as autoras 

requerem a desistência da demanda, pois a genitora reatou o 

relacionamento com o requerido.

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido de desistência.

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda.

Destarte, não se faz necessária a anuência do requerido que, 

devidamente citado, deixou de apresentar contestação nos autos.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, ante a 

desistência da parte autora;

II. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 90, caput, do CPC; porém SUSPENDO sua exigibilidade, ante 

o deferimento da justiça gratuita, na inicial;

III. EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado nomeado, conforme folha 

07;

IV. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79831 Nr: 706-46.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, VMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória veiculado na 

inicial.Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019, às 13h00min 

(horário de Cuiabá – MT), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seu advogado;II. CITE-SE o requerido INTIMANDO-O da presente 

decisão, bem como para que compareça à audiência de conciliação. Em 

caso de desinteresse na realização do ato, deverá apresentar 

manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;III. Não 

comparecendo à audiência ou sendo infrutífera a conciliação, ficam os 

requeridos intimados para que apresentem resposta no prazo legal, nos 

termos do art. 335, inciso I, do CPC.IV. INTIMEM-SE as partes.V. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79829 Nr: 705-61.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLMdL, LFMdL, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória veiculado na 

inicial.Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 31 de JANEIRO DE 2019, às 14h30min 

(horário de Cuiabá – MT), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seu advogado;II. CITE-SE o requerido INTIMANDO-O da presente 

decisão, bem como para que compareça à audiência de conciliação. Em 

caso de desinteresse na realização do ato, deverá apresentar 

manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;III. Não 

comparecendo à audiência ou sendo infrutífera a conciliação, ficam os 

requeridos intimados para que apresentem resposta no prazo legal, nos 

termos do art. 335, inciso I, do CPC.IV. INTIMEM-SE as partes.V. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79855 Nr: 719-45.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Jesus Pizarro 

Torrano - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, FIXO os alimentos provisórios em 21% (vinte e um por 

cento) do salário mínimo. Os valores deverão ser depositados até o dia 10 

de cada mês, em conta a ser apresentada pela genitora da criança, no 

prazo de 10 (dias a partir da citação).Em termos de prosseguimento do 

feito DETERMINO:I. CITE-SE a requerida INTIMANDO-A para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze), sob pena de decretação de 

sua revelia e respectivos efeitos que dela decorrem, dentre eles a 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor;II. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 13h30min 

(MT), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seu 

advogado;III. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita;IV. INTIMEM-SE as 

partes.VI. Ciência ao Ministério Público.Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74938 Nr: 59-22.2016.811.0106

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHFG, KFdS, CDdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

impugnação à contestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79672 Nr: 631-07.2018.811.0106

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Pereira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo de Camargo Barbosa, Waldevino 

Barbosa, Inez Camargo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBIMENTO DA INICIALA prova até aqui produzida evidencia o direito 

afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com 

eficácia de título executivo.Assim, por reputar presentes os requisitos 

legais (CPC, artigos. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para 

determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento da obrigação e 

o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 
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(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais, na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º).Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º).Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916).Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69542 Nr: 45-14.2011.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido da parte exequente e determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) ano.

II. Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, intime-se o 

executado para requerer o que entender de direito.

III. Após, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78976 Nr: 278-64.2018.811.0106

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de folha 17, intime-se o causídico para regularização do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Realizada a diligência, dê-se seguimento à decisão de folha 16.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78046 Nr: 962-23.2017.811.0106

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por MARINA CARDOSO DE SOUZA, 

para determinar a retificação do registro civil de nascimento de MARINA 

CARDOSO DE SOUZA, para fazer constar o nome de seus genitores 

como: “Salustiano Pereira de Souza e Natalina Pereira dos Santos”, 

mantendo os demais dados inalterados.II. Por conseguinte, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.III. 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil de Barra do Garças-MT, 

determinando a retificação do registro de nascimento da requerente 

MARINA CARDOSO DE SOUZA, expedindo-se a segunda via.IV. Custas 

suspensas, na forma do art.98, §3°, do CPC (fl.09).V. Cumpridas as 

determinações e certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas de estilo.VI. Expeça-se certidão em favor do advogado nomeado, 

conforme folha 08.VII. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76598 Nr: 17-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdO, EGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de ROSILENE GARCIA DE 

OLIVEIRA, nomeando-a como curadora de ERONIDES GARCIA DE 

OLIVEIRA, para atuar nos atos da vida patrimonial do interditado, 

confirmando a liminar (fl. 21/21-v); extinguindo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Custas suspensas, nos termos 

do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em julgado, expeça-se termo de 

curadoria definitiva, devendo a substituição da curatela ser averbada no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais respectivo. Diante das 

nomeações de fls. 08 e 41/42, lavrem-se as competentes certidões de 

débito em favor dos advogados nomeados, com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 580-93.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jully Heyder da Cunha Souza, Paulo Danie de Oliveira 

Leitel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Neia Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jully Heider da Cunha Souza - 

OAB:MS 8626, Paulo Daniel de Oliveira Leite - OAB:MS44045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:MS 4883

 Considerando o lapso temporal decorrido desde a juntada do pedido de 

fls. 15, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar comprovante de depósito da diligencia a ser realizada, sob 

pena de devolução da missiva.

Expirado o prazo sem regularização do feito, independentemente de nova 

conclusão, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

Caso contrário, dê-se seguimento à missiva.

Intime-se Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 683-37.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Gonçalves Vianna, Mateus 

Eduardo Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ravanello - OAB:MT 

3.291, Marcelo Piloto Maciel - OAB:8222 B

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da parte requerente e concedo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para tentativa de localização dos demais bens, a contar da data do 

requerimento (19 de setembro de 2018 - f. 282); devendo o feito 

permanecer em cartório durante tal período.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para manifestação em 05 

(cinco) dias. Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e 

devolva-se a Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76881 Nr: 189-75.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a juntada do pedido de fls. 

39, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, apresentando a localização 

pormenorizada do imóvel objeto da penhora e avaliação.

Expirado o prazo sem manifestação, devolva-se a carta precatória ao 

Juízo Deprecante. Caso contrário, dê-se seguimento à Carta Precatória.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75975 Nr: 629-08.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Adriano Tirloni, Adelar Tafarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Jesus Gonçalves Faleiro 

- OAB:5.048 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Francisco Vieira da 

Silva - OAB:5.685 MT

 Vistos, etc.

Considerando que o exequente foi intimado para proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no entanto deixou transcorrer o prazo in 

albis (fl.157 – 160), devolva-se a missiva ao Juízo Deprecante.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 167-80.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Eiiti Murofuse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:MT 7.832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INTERMAT, uma vez que a 

diligência cabe à parte, não sendo informado nos autos a negativa do 

órgão referido.

Sem prejuízo, DETERMINO a intimação da parte executada para informar a 

localização do bem, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 772, I do 

CPC, sob pena de incorrer na sanção do artigo 774, V, § único, do CPC.

Comunique-se ao Juízo Deprecante a atual situação da carta precatória.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78515 Nr: 76-87.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil s/a - Multiplo Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Delgado da Silva, Sérgio Juster 

Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994/A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a juntada do pedido de fls. 

27, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar 

o local para cumprimento da Carta Precatória.

Expirado o prazo sem a apresentação do local do imóvel para penhora, 

intimação e avaliação do bem, devolva-se a Carta Precatória, 

independentemente de nova conclusão, ao Juízo Deprecante.

Caso contrário, dê-se seguimento à Carta Precatória.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 966-60.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinon do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocerrado Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905, Bruno Cesar Figueiredo Mamus - OAB:MT 

15.321/O, Janaina Maria Tomadon Romagnoli - OAB:MT 9373/O, 

José Ercílio de Oliveira - OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ederson Santos Neves - 

OAB:MT 18.174/O, Gilmar Antonio Subtil Godinho - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12.900

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a juntada do pedido de fls. 

15, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Expirado o prazo sem manifestação, devolva-se a carta precatória ao 

Juízo Deprecante. Caso contrário, dê-se seguimento à carta precatória.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 515-06.2015.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUSOJA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MARICATO 

LOLATA - OAB:45192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:13386

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o local 

para cumprimento da Carta Precatória.

Expirado o prazo sem a apresentação do local do imóvel para penhora, 

intimação e avaliação do bem, devolva-se a Carta Precatória, 

independentemente de nova conclusão, ao Juízo Deprecante.

Caso contrário, dê-se seguimento à Carta Precatória.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77970 Nr: 917-19.2017.811.0106

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para esclarecerem os termos do acordo firmado, 

conforme pugnado pelo Ministério Público. Em seguida, vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 321-06.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elo Comércio de Colchões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito proposta por 

Valdivino Ferreira da Silva em face de Elo Comércio de Colchões Ltda, 

partes qualificadas nos autos.

Foram empreendidas várias diligências, entretanto a requerida ainda não 

foi localizada para citação.

Afere-se que a pesquisa de folha 44 remete ao mesmo endereço da 

inicial, no qual não foi localizada a requerida.

Desta feita, defiro a citação por edital da requerida no prazo de 20 (vinte) 

dias, na forma do art. 257 e seguintes do CPC.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78858 Nr: 211-02.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, POSTERGO a análise da liminar e determino a realização de 

estudo psicossocial e socioeconômico junto ao filho menor, genitora e o 

genitor, devendo o laudo aportar no prazo de 20 (vinte) dias.Quanto aos 

alimentos, comprovado o parentesco pela certidão de nascimento que 

acompanha a inicial (fls. 11 e 18), através da qual se verifica também a 

menoridade do alimentando Arthur, conclui-se que este faz jus aos 

alimentos provisórios pleiteados, sendo presumida a necessidade de tal 

filho.Entretanto, faltam elementos capazes de demonstrar a real 

possibilidade financeira da alimentante, de forma a atender ao trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, o qual serve de critério para 

valoração do pedido.Sendo assim, ante a falta de elementos concretos 

que permitam aferir valores que atendam ao mencionado trinômio, FIXO os 

alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, correspondente, 

nesta data, a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) a 

serem prestados pelo requerido ao filho Arthur Neves Neres, sem prejuízo 

de que tais valores sejam alterados pela apresentação de provas que 

demonstrem concretamente a situação fática em análise. Em relação à 

filha que já atingiu a maioridade civil, Jordanna Neves Neres (fl.11), 

INDEFIRO os alimentos provisórios, visto que necessária maior dilação 

probatória, até porquanto sua necessidade não é presumida.I. DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15h00min 

(horário de MT).II. CITE-SE o requerido e INTIME-A da presente decisão, 

bem como para que compareça à audiência de conciliação. Em caso de 

desinteresse na realização do ato, deverá apresentar manifestação neste 

sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;III. Sendo infrutífera a 

conciliação fica o requerido intimado para que apresente resposta no 

prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;IV. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.V. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78819 Nr: 193-78.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAA, LMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFA, JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Ante o parecer ministerial de fls. 63, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem quanto aos termos do acordo 

extrajudicial de fls. 58/59, a fim de ratificar o pedido de homologação ou 

retificar seus termos, conforme apontado pelo Ministério Público.

II. Após, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

III. Em seguida, concluso o feito para deliberação.

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71523 Nr: 834-42.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Brunetta, Vera Lúcia Sprengoski Brunetta, 

Eloir Brunetta, Hélio Brunetta, Eurico Brunetta, Vera Lúcia Becker Brunetta, 

Edio Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:PR 82.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Ricardo Salonski 

Martins - OAB:RO 1.084

 Vistos, etc.

Considerando o valor apresentado pelos senhores peritos às fls. 383/389 

e as ponderações apresentadas pela parte requerente às fls. 401/401-v, 

INTIMEM-SE os peritos para manifestarem se concordam com o valor 

sugerido pela autora.

Havendo concordância pelos senhores peritos, intime-se o requerente 

para efetuar o pagamento da perícia no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo os trabalhos começar em 21 de janeiro de 2019, com prazo de 60 

(sessenta) dias para apresentação do laudo.

Caso os peritos declinem do encargo, volvam-me conclusos os autos.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78459 Nr: 47-37.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial;

II. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 14h00min (MT);

 III. CITE-SE a requerida, intimando-a para que compareça à audiência de 

conciliação, acompanhada de advogado.

 IV. Intime-se o autor para comparecer na solenidade.

V. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75701 Nr: 456-81.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVBdS, APPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 60, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o número do CPF do exequente, 

uma vez que o CPF do alimentante encontra-se devidamente indicado nos 

autos.

Em seguida, cumpra-se a inscrição do protesto, conforme decisão de fls. 

47.

Com a efetivação da medida, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de folha 59.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76632 Nr: 38-12.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNL, EdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, após 

voltem-me conclusos para análise do pedido de folha 32.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79832 Nr: 707-31.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, VMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Emanuely Araujo 

Sobrinho, representado por sua genitora Viviane Maria de Araújo, em 

desfavor de Paulo Ricardo Sobrinho Brito, genitor.

Os exequentes ingressaram com a execução em setembro de 2018 

alegando a inadimplência do executado nos meses de junho a agosto de 

2018. Pede a intimação do executado para que salde a dívida no prazo 

legal, aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos 

termos do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, diante dos documentos colacionados 

aos autos;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. Ciência ao Ministério Público.

 IV. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

V. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 267-35.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdC, ZDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de folha 17, intime-se o exequente para informar o 

endereço do executado, bem como para que o causídico assine a petição 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, dê-se seguimento à decisão de folha 15.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73472 Nr: 183-39.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNdPC, JdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Alimentos, ajuizada por PEDRO NETO DE PAULA 

COSTA, representado por sua genitora Julcimar de Paula Cabral, em 

desfavor de GILMAR SILVA COSTA.

As partes ajuizaram a demanda, com acordo nos seguintes termos: o 

requerido pagará o valor de R$ 800,00 até o dia 20.06.2018 e o restante, 

no valor de R$ 2.409,42 (dois mil quatrocentos e nove reais e quarenta e 

dois centavos), em seis parcelas mensais de R$ 301,17 (trezentos e um 

reais e dezessete centavos), com vencimento até o dia 20 de cada mês 

subsequente ao da primeira parcela. Ainda, se compromete ao pagamento 

de 20% a título de alimentos já estipulado em sentença.

Requerem a suspensão do feito até o cumprimento do acordo.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

acordo, fls. 83.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Não vislumbro óbice à homologação do acordo, estando o mesmo 

formalmente adequado e, resguardados, em seus termos, os interesses 

da criança, analisados sob o paradigma de proteção integral e princípio do 

melhor interesse.

Ainda, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que, descumprido o 

acordo, o exequente pode a qualquer momento desarquivar o feito e dar 

prosseguimento à execução.

DISPOSITIVO.

Sendo assim, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do CPC;

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE;

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72935 Nr: 756-14.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRX, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação execução de alimentos, ajuizada por JULIANA 

REBOUÇAS XAVIER, representada por sua genitora, Maria Aparecida 

Rebouças, em desfavor de MÁRCIO GOMES XAVIER.

Durante o andamento do feito, o requerente atingiu a maioridade, sendo 

que o ente ministerial requereu sua intimação pessoal para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de intervir no mesmo.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito (fls. 75-v), o requerente nada requereu, deixando o feito sem 

andamento por mais de 30 (trinta) dias.

Sobreleva pontuar que o executado veio aos autos aduzir a quitação dos 

alimentos pedidos na inicial e informar que a autor já atingiu a maioridade 

civil e convive com seu companheiro há mais de 02 (dois) anos, não 

necessitando de auxílio (fls. 61-v/62).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a autora JULIANA REBOUÇAS XAVIER, apesar de 

pessoalmente intimada, deixou de promover as diligencias que lhe 

competia, denotando-se a perda superveniente do interesse processual.

Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO pela 

perda do interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, 

inciso VI do CPC, sem julgamento de mérito.

II. Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo, arquivando-se o feito.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 188-56.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Araujo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Araujo dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, 

conforme decisão de fls. 23.

II. Em seguida, concluso o feito para deliberação.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79728 Nr: 661-42.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCF, VGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. PROCESSE-SE em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC). Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

III. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 321 do 

CPC, recebo a petição inicial. Desnecessária a realização de audiência 

conciliatória, visto que as partes já compuseram acordo.

IV. Em que pese a alteração advinda da EC n.º 66/2010, tenho que as 

disposições contidas no § 2º do art. 40 da Lei n.º 6.515/77 e artigos 731 a 

734 do NCPC continuarão a ter aplicação, no entanto, de forma limitada, 

adequada à normatização constitucional inovada.

V. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, vista ao 

Ministério Público para manifestação no prazo de cinco (05) dias.

VI. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 300-59.2017.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCG, ESAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. PROCESSE-SE em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

III. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 321 do 

CPC, recebo a petição inicial. Desnecessária a realização de audiência 

conciliatória, visto que as partes já compuseram acordo.

IV. Em que pese a alteração advinda da EC n.º 66/2010, tenho que as 

disposições contidas no § 2º do art. 40 da Lei n.º 6.515/77 e artigos 731 a 

734 do NCPC continuarão a ter aplicação, no entanto, de forma limitada, 

adequada à normatização constitucional inovada.

V. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, vista ao 

Ministério Público para manifestação no prazo de cinco (05) dias.

VI. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 106-25.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. de Araújo e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elói Contini - OAB:MT 22841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:MT 15401

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada 

por Banco Bradesco S.A em face de R. P. de Araújo LTDA, partes 

qualificadas nos autos.

A demanda foi proposta, eis que foi deferida a liminar de reintegração de 

posse.

O requerido, às fls. 39/43 requer a suspensão da busca e apreensão, sob 

alegação de que a empresa se encontra sob recuperação judicial e que o 

objeto da demanda é bem essencial à atividade desenvolvida pela mesma.

O requerente, às fls. 38, se manifestou pela suspensão do processo, com 

recolhimento do mandado de busca e apreensão até o fim da recuperação 

judicial da empresa requerida.

É o breve relatório.

Decido.

Nesse viés, percebe-se que existe relação de dependência entre a 

análise da demanda de recuperação judicial em relação ao objeto discutido 

nestes autos. Dessa forma, cabível a aplicação do art. 313, V, a, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente;

Posto isso, SUSPENDO o presente feito, determinando o recolhimento do 

mandado de busca e apreensão, até o julgamento da recuperação judicial 

(autos nº 2097-61.2017.811.0012 – comarca de Nova Xavantina).

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010126-07.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FÁBIO 

SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. I. 

DEFIRO o levantamento do valor incontroverso, depositado no ID 

15306107, em favor do requerente, devendo ser expedido alvará de 

pagamento observando-se a conta apresentada no ID 16193537. II. Sem 

prejuízo, intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao 

pagamento do valor remanescente, aduzido pelo autor. III. Em seguida, 

conclusos os autos para deliberação. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-70.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SOUZA MIE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010180-70.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JACKSON 

SOUZA MIE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. I. DEFIRO o 

levantamento do valor incontroverso, depositado no ID 15305715, em 

favor do requerente, devendo ser expedido alvará de pagamento 

observando-se a conta apresentada no ID 15422697 II. Sem prejuízo, 

intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pagamento do 

valor remanescente, aduzido pelo autor. III. Em seguida, conclusos os 

autos para deliberação. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-23.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIAS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO 8010403-23.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PATRÍCIA ELIAS 

DE JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. I. DEFIRO o 

levantamento do valor incontroverso, depositado no ID 15305559, em 

favor do requerente, devendo ser expedido alvará de pagamento 

observando-se a conta apresentada no ID 15745966. II. Sem prejuízo, 

intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pagamento do 

valor remanescente, aduzido pelo autor. III. Após, intime-se o autor para, 

querendo, manifestar-se. IV. Em seguida, conclusos os autos para 

deliberação. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-47.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIO JULIO VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 1000084-47.2018.8.11.0106 REQUERENTE: ADERCIO JULIO 

VENDRAMEL REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação cível, proposta por ADERCIO JULIO VENDRAMEL, em face de 

TIM CELULAR S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, onde o 

requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) ao requerente, conforme consta no ID nº 15415455. No ID nº 

16173199 o requerido comprova o pagamento do acordo e pugna pela 

extinção do feito. O feito veio concluso para homologação do acordo. É o 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Verifica-se que as partes, 

amigavelmente, compuseram acordo extrajudicial e o requerido já efetuou 

o cumprimento do mesmo, conforme se verifica no ID 16173199. Cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. No caso, vejo que o acordo 

celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma 

irregularidade na avença apresentada em juízo, ou prejuízo a terceiro que 

obste sua homologação. DISPOSITIVO. I. Posto isso, HOMOLOGO o 

presente acordo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

do CPC; II. INTIME-SE o requerente, por qualquer meio de comunicação, do 

depósito efetuado em seu favor, conforme comprovante de ID 16173199, 

nos termos do artigo 450, §3º da CNGC-MT. III. Sem custas. IV. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE; V. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010600-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010600-75.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ARIANNE 

STEFFANI GONÇALVES QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação de Inexistência de débitos c.c 

indenização por danos morais, proposta por ARIANNE STEFFANI 

GONÇALVES QUEIROZ DA SILVA, em face de TIM CELULAR S.A. Foi 

proferida sentença condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado, em favor da parte 

requerente (ID 11749838). No ID nº 15967063, a requerente pugnou pela 

intimação da empresa requerida para pagamento do valor de R$ 3.881,36. 

Contudo, conforme ID 16141086, as partes compuseram acordo 

extrajudicial, onde o requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de 

R$ 2.300,00 (dois mil reais) à requerente, para quitação do débito. Nos ID’s 

nº 16173199 e 16467224 o requerido comprova o cumprimento da 

obrigação de fazer e o pagamento do acordo, pugnando pela extinção do 

feito. O feito veio concluso para homologação do acordo. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. Verifica-se que as partes, 

amigavelmente, compuseram acordo extrajudicial e o requerido já efetuou 

o cumprimento do mesmo, conforme se verifica no ID 16173199. Cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. No caso, vejo que o acordo 

celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma 

irregularidade na avença apresentada em juízo, ou prejuízo a terceiro que 

obste sua homologação. DISPOSITIVO. I. Posto isso, HOMOLOGO o 

presente acordo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

do CPC; II. INTIME-SE o requerente, por qualquer meio de comunicação, do 

depósito efetuado em seu favor, conforme comprovante de ID 16467224, 

nos termos do artigo 450, §3º da CNGC-MT. III. Sem custas. IV. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE; V. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VARDELON VENANCIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010252-57.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VARDELON 

VENÂNCIO BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por VARDELON VENÂNCIO 

BARBOSA, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. Nos 

documentos de ID nº 14019422, a parte requerida comprovou o 

pagamento da condenação e requereu a extinção do feito ante o 

cumprimento da obrigação. O requerente, por sua vez, pugna pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores e 

arquivamento do feito. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. 

Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a 

sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará 

para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 14019422, visto que 

o advogado da requerente possui procuração para receber quitação. III. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, 

com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68919 Nr: 330-64.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDAMO, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdP-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Tendo em vista que o patrono da parte autora informou o cumprimento da 

liminar pelo município requerido, determino o arquivamento dos presentes 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Outrossim, expeça-se a respectiva certidão de honorários advocatícios 

em favor do patrono nomeado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65590 Nr: 279-87.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO DIAS DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o médico perito Dr. Marcos André Marinho da Silva foi 

devidamente intimado para juntar aos autos a perícia realizada na parte 

autora, todavia não o fez e não justificou, conforme certidão de fl. 78, 

destituo-o do encargo e nomeio nos termos da Resolução nº 541 do CJF o 

perito judicial, Dr. Tavico Cezar Arendt (CRM/MT 5929), razão por que, 

FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado, 

que deverá informar à Secretaria da vara única com tempo suficiente para 

que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia dos documentos, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara).

Após, cite-se a Autarquia, conforme determinação de fl. 32.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81155 Nr: 1775-49.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o médico perito Dr. Marcos André Marinho da Silva foi 

devidamente intimado para juntar aos autos a perícia realizada na parte 

autora, todavia não o fez e não justificou, conforme certidão de fl. 51, 

destituo-o do encargo e nomeio nos termos da Resolução nº 541 do CJF o 

perito judicial, Dr. Tavico Cezar Arendt (CRM/MT 5929), razão por que, 

FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado, 

que deverá informar à Secretaria da vara única com tempo suficiente para 

que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia dos documentos, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara).

Após, cite-se a Autarquia, conforme determinação de fl. 44.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81642 Nr: 1997-17.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA - OAB:21075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de guarda ajuizada por Camila Scatola, no interesse do 

menor João Ricardo Scatola Camara em desfavor de Ricardo Fernandes 

Camara, todos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/15.

Realizada a audiência de conciliação, restou-se esta frutífera, fls. 38.

Às fls. 45, o Ministério Público manifestou-se favorável a homologação do 

acordo extrajudicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes (fls. 38).

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais, eis que beneficiários da Gratuidade de 

Justiça.

Expeça-se o competente termo de guarda.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 1450-79.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a presente execução de alimentos tramita pelo rito da 

expropriação, oficie-se ao juízo deprecado para realização dos atos de 

penhora e avaliação dos bens do executado, salientando que eventual 

oferecimento de impugnação não possui o condão de suspender, por si 

só, a execução (art. 526, §6º, CPC).

 Com o retorno da missiva, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64958 Nr: 1345-39.2014.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA ELIZABETE DE SOUZA, Filiação: 

Elia de Souza e Armando Camara de Souza, data de nascimento: 

28/09/1976, brasileiro(a), natural de Cunhapurâ-SC, convivente, Telefone 

(66)9918-7042 e atualmente em local incerto e não sabido MILTON 

MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), convivente, Telefone 

(66)9918-7042. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Inobstante o que reza o art. 16 da Lei 11.340/2006, 

verifica-se que a ofendida mudou-se sem informar o novo domicílio, 

conforme certidão de fl. 32, o que impossibilita a inquirição da mesma em 

juízo para fins de renúncia ao direito de representação.Outrossim, nota-se 

os fatos ocorreram em 23.12.2014, não se justificando a manutenção das 

medidas por tempo indeterminado.Ressalta-se, contudo, que ocorrendo 

novas investidas por parte do agressor, poderá a vítima postular por novo 

requerimento de medida protetiva junto à autoridade policial competente, 

com base na Lei 11.340/2006, podendo inclusive, se for o caso, o 

acusado ter decretada a sua prisão preventiva.Ante o exposto, REVOGO 

as medidas protetivas anteriormente fixadas e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito. Ainda,DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos 

autos.Ciência ao Ministério Público e a autoridade policial.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 27 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72296 Nr: 2190-03.2016.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA SOARES BRANDÃO, Cpf: 

00960351108, Rg: 1631888-9, Filiação: Natalina Alves Brandão e Joaquim 

Soares Brandão, data de nascimento: 13/09/1973, brasileiro(a), natural de 

Araruna-PR, solteiro(a), lavradora, Telefone 66 9 9912 9631. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Tendo em vista que nos autos ID 72665 (Inquérito 

Policial) foi reconhecida a extinção da punibilidade do agressor em razão 

de seu óbito, verifica-se que o presente incidente perdeu-se o objeto, 

impondo-se, portanto, a extinção e consequente arquivamento do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO os presente autos, sem resolução de 

mérito.Ciência à ofendida, à Autoridade Policial e ao Ministério 

Público.Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 28 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 513-74.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pau de Serra Indústria Com. Madeiras Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Yana Cavalcante de Souza - OAB:GO/22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 24,50 

(vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 354-34.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joscimar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 149, da 

penhora negativa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77344 Nr: 2833-24.2017.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DA SILVA, Cpf: 55750265153, 

Filiação: Augusta Correa da Silva e Nivaldo B. da Silva, brasileiro(a), 

madeireiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do 

Novo Código de Processo Civil. Isento a parte autora ao pagamento de 
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custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição 

e Averbação ao Cartório competente.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 17 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65683 Nr: 305-85.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adirceu Ferreira Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADIRCEU FERREIRA PRESTES, Cpf: 

70283998180, Rg: 5.819.550-2, Filiação: Francisca Paes de Camargo e 

Sebastião Ferreira Prestes, data de nascimento: 21/04/1968, brasileiro(a), 

natural de Goioere-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9202-3187. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PENA do reeducando ADIRCEU FERREIRA PRESTES qualificado 

nos autos, pelo integral cumprimento, o que faço com base na Legislação 

Penal e Processual Penal em vigor.Transitada em julgado esta, 

procedam-se às baixas, anotações e comunicações de estilo, inclusive ao 

TRE, arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.P. 

I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 17 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71516 Nr: 1733-68.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de preparação do processo para 

julgamento em plenário, nos termos do art. 422 do CPP, dê-se vistas às 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentarem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário e, ainda, caso queiram, juntarem documentos e 

requererem diligências.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69700 Nr: 657-09.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 13 de fevereiro de 2019, às 18h15.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71988 Nr: 2310-03.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FURTADO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita em favor do autor.Versando a causa sobre 

direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º 

c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 29 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 743-68.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaide Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 "(...) Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a conceder o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez sem o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) previsto no artigo 45 da Lei n.º 8.213/1991, (por não haver a 

necessidade de assistência de terceiros a atividade diária) à requerente 

Zaide Mendes Dos Santos, no valor de um salário mínimo mensal, 

conforme artigo 44, da Lei nº 8.213/91, devido a contar da data da entrada 

do requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença, conforme 

artigo 60, §1°, da Lei n.º 8.213/1991, qual seja, 13/07/2016, (comunicação 

de decisão INSS anexo aos autos), conforme artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

(parcelas vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas 

vincendas, a partir da data desta sentença.Declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente 

Zaide Mendes Dos Santos, a implementação do benefício auxílio-doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez no prazo de trinta (10) 

dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71959 Nr: 2301-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado Jonathan Pereira da Silva, requerendo a expedição de 

alvará de soltura em favor do acusado, ante a primariedade e bons 

antecedentes.

Instado à manifestação, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento 

do pedido de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os 

requisitos e pressupostos necessários à manutenção da custódia 

cautelar.

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de 

prisão preventiva, razão pela qual mantenho a decisão proferida em 

audiência de custódia nos autos código 71619 pelos seus próprios 

fundamentos, bem como para a garantia da ordem pública.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado Jonathan Pereira da Silva, mantendo a 

prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Ademais, verifico que o denunciado foi regularmente citado, o qual 

apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial.

Igualmente, verifico que a defesa não alegou nenhuma preliminar e, por 

não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas 

no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da instrução processual 

para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de janeiro de 

2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado 

Jonathan Pereira da Silva ao Prédio deste Juízo, na data 

supramencionada, para que o mesmo compareça a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2881 Nr: 358-19.2000.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais Assis Ribeiro da Silva, Júlio César Pereira da Silva, 

Milton De Aguiar Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Masson Gonçalves - 

OAB:5345/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os requerentes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem acerca do parecer técnico de avaliação mercadológica, 

realizada pelo perito ora nomeado aos autos (fls.135-153), bem como 

efetuem o pagamento do restante dos honorários periciais pactuados 

(fl.125), e requeiram o que entender de direito.

 Proceda-se a enumeração dos volumes dos autos de forma bem 

destacada, conforme dispõe o artigo 337 da CNGC.

Após, decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA por se tratar de processo de Meta 02-CNJ, 

expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3856 Nr: 309-07.2002.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Garcia Peres - OAB:, 

Danillo Henrique Fernandes - OAB:9866, Lorrane Moreira Martins 

dos Santos - OAB:20.687, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:, 

Rafael Rodrigues Rego - OAB:13638/MT, Ricardo Alves Athaide - 

OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

Procuradora Federal - OAB:3.779

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado concordou expressamente com a 

execução, conforme petição de fls. 275, e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, HOMOLOGO O 

CÁLCULO apresentado pela parte exequente às fls. 270/271.

Com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado o 

pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 
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10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 1424-48.2011.811.0022

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAdO, MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 162 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecer a 

audiência designada, caso a algumas das testemunhas residirem em outra 

comarca, desde já, expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Intimem-se as partes e a equipe multidisciplinar para comparecerem a 

audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42162 Nr: 424-42.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Inacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu 

advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, 

§3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 786-88.2006.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Candida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Noda Kihara, Maria da Glória Parente 

Kihara, Eduardo Noda Kihara, Jussara Maria Uchino Kihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Roberto Noda Kihara Filho - OAB:10816-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar o domínio à 

requerente Aparecida Cândida da Silva sobre o imóvel identificado na 

planta (fls.23), qual seja, 50% (cinquenta por cento) do lote n.º 02 (dois), 

quadra n.º29 (vinte e nove), bairro centro, situado na rua Marechal 

Rondon, nesta urbe, documento que integra esta sentença para todos os 

fins e efeitos de direito, o que faço com base no artigo 1.238, caput, do 

Código Civil.Condeno os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais pendentes, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, expeça-se mandado de registro.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42715 Nr: 966-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc.

 Designo a audiência de instrução, julgamento e interrogatório para o dia 

07 de março de 2019, às 16h30minutos.

Intimem-se a ré, defensora, vítima e testemunhas arroladas para 

comparecerem a audiência designada.

Ciência ao do Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45498 Nr: 1242-57.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jeova Martins Borges, Rogerio de Souza 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Larissa Dias de 

Souza Soares - OAB:MT/16.176, Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:A) 

declarar rescindido os instrumentos particular de compra e venda dos 

semoventes discutidos nos autos, remetendo as partes ao estado anterior 

à realização das avenças;B) condenar a requerida a perda do sinal e das 

demais prestações pagas pela ré, conforme prevista na cláusula 5.1 do 

contrato de compra e venda, como perdas e danos do desfazimento do 

negócio por culpa da demandada;C) condenar a ré ao pagamento de R$ 

34.260,00 (trinta e quatro mil e duzentos e sessenta reais) a título de 

honorários advocatícios contratuais, previstos nas cláusulas 5.1 e 10, 

devidamente corregido monetariamente desde o arbitramento e acrescida 

de juros legais de mora desde a citação;D) condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais) a título de danos 

matérias decorrente da não apreensão de 21 cabeças de gado e pela 

desvalorização das 41 matrizes apreendidas, com a correção monetária 

desde a rescisão do contrato e juros moratórios de 1% ao mês desde a 

citação;E) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.401,00 (três mil e 

quatrocentos e um reais) referentes aos gastos com os protestos dos 

títulos devidamente corregido monetariamente desde o pagamento e 

acrescida de juros legais de mora desde a citação;Em decorrência da 

sucumbência recíproca, condeno parte autora e a parte requerida, 

proporção de 50% a cada parte, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor 

da condenação, com fulcro nos artigos 85, § 2º e 86, ambos do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 738 de 819



 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 933-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio de Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jeova Martins Borges, Lucia 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Dias de Souza 

Soares - OAB:16176, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

esta Ação de Busca e Apreensão movida pelo Espólio de Jeová Martins 

Borges em desfavor de Lucia Ferreira dos Santos, ratificando a liminar 

concedida na decisão de fls. 95/97, e consolidando, de forma definitiva, 

em mãos do autor, a posse plena e exclusiva dos animais objeto do 

contrato de compra e venda firmado entre as partes.Condeno a requerida 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

ano tações  e  ba i xas  dev idas .Pub l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44992 Nr: 865-86.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Primavera / Espólio Jeová Martins 

Borges, Rogerio de Souza Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, extinguindo o 

processo com resolução do mérito.Em razão da sucumbência, condeno 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55099 Nr: 805-45.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:OAB/MT 

18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

523,01 (quinhentos e vinte e três reais e um centavo), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de Ref. 27. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 390,22 (trezentos e noventa reais e vinte e 

dois centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 132,79 (cento e 

trinta e dois reais e setenta e nove centavos), para fins de guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50385 Nr: 753-83.2015.811.0022

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Batista Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

523,01 (quinhentos e vinte e três reais e um centavo), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de Ref. 27. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 390,22 (trezentos e noventa reais e vinte e 

dois centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 132,79 (cento e 

trinta e dois reais e setenta e nove centavos), para fins de guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53678 Nr: 359-42.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS, LCdS, LPCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, traga aos presentes autos o endereço da empresa 

empregadora do requerido para que seja oficiado nos termos da decisão 

de Ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62359 Nr: 1515-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Augusto Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.686/CNGC:

1- Diante da certidão de Ref: 37 informando que o endereço está 

suficiente para realização do ato, impulsiono o feito intmando o requerente 

na pessoa do advogado constituído nos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça perante esta Secretaria para retirar o termo de 

restituição da motocicleta Honda CG 125, Titan ES, Placa JZI-7293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2971 Nr: 439-65.2000.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daici Aparecida Estevão da Silva, Alceu 
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Francisco Estevão, Pedro Francisco Estevão, Maria Aparecida Estevão, 

Isabel Aparecida Estevão - Falecida, Clarice Aparecida Estevão, Marlene 

Aparecida Estevão, Dirceu Francisco Estevão, João Francisco Estevão, 

Conceição Aparecida Estevão, Divanio Francisco Estevão, Josiane 

Estevão da Silva, Dione Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação de Alaíde Faria Estevão em 

razão do seu endereço: Fazenda Quilombo IV, estrada que liga Pedra 

Preta à Fazenda Santo Antônio Km 17 e Lourenço Rosário Sales, por não 

constar o número da casa (Rua Otoni N. Ferreira, SN, Bairro Chácaras 

Globo Recreio, Rondonópolis/MT, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164738 Nr: 5758-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tais considerações, com fundamento no art. 1.728, I, Código 

Civil, c/c artigo 36 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

DEFIRO o requerimento inicial para conceder a Tutela Provisória dos 

menores Maria Júlia de Arruda Ferreira, Letícia Pereira de Souza e Jean 

Lucas pereira de Souza à Sra. Rosária Pereira de Arruda.Lavre-se o 

termo e intime-se a tutora para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias;Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para realizarem 

estudo psicossocial, no prazo de 20(vinte) dias;Ciência ao Ministério 

Público;Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128647 Nr: 3608-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auta Leite Gaiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Corello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, Sebastião Manoel Pinto Filho - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 CÓDIGO: 128647

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69815 Nr: 1254-58.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Alves Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 69815

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 2500-45.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Dessa forma, na forma do art.55 do CPC/2015, ACOLHO parcialmente a 

preliminar apontada para DETERMINAR a reunião deste feito, Código 

155617, com os de Códigos 155602, 155536, 155604, 155501 e 

155504.Dito isso, dou o feito por saneado.Fixo como ponto controvertido, 

nos termos do artigo 357, II, do CPC, os próprios pedidos e causa de pedir 

lançados pelo Requerente na exordial, questões de fato sobre as quais 

recairão a atividade probatória.Assim, DETERMINO a intimação das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, 

depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral.DETERMINO, ainda, a reunião deste feito (Código 155617) com os de 

Códigos 155602, 155536, 155604, 155501 e 155504, nos termos do artigo 

55 do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109566 Nr: 1485-46.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Ingracia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 CÓDIGO: 109566

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido do autor para realização de nova perícia médica (ref.44), 

para tanto, designo a perícia para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 

15h10min a ser realizada nas dependências deste Fórum, com o perito já 

nomeado, sendo assim respondendo os quesitos já designados. (ref.25)

Com vinda do laudo, vistas as partes.

Analisando os autos, anoto a falta do relatório de estudo psicossocial e 

socioeconômico, o qual constitui requisito essencial para análise do pedido 
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de concessão do benefício LOAS.

Dessa forma, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para que proceda 

a realização do estudo socioeconômico no endereço constante na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53324 Nr: 65-79.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a juntada de ref. 12, 

bem como para proceder a juntada da procuração nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-78.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CATARINO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que o advogado da 

parte reclamante informe os dados bancários a fim de expedir o alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-24.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que o advogado da 

parte reclamante informe os dados bancários a fim de expedir o alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-83.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAILTON PEDRO SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:00

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014502-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

LEIDIANA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

LAERCIO ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

LAURENCA FELICIDADE PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

LUCIENE PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014502-76.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIMARA MARCIA DA 

SILVA, LUCIENE PEREIRA DE ARRUDA, LAURENCA FELICIDADE PEREIRA 

DE ARRUDA, LAERCIO ANTONIO DE CAMPOS, LEIDIANA RONDON DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LAÉRCIO ANTONIO DE CAMPOS, 

LAURENCA FELICIDADE PEREIRA DE ARRUDA, LEIDIANA RONDON DA 

SILVA, LUCIENE PEREIRA DE ARRUDA e LUCIMARA MARCIA DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Designada audiência de conciliação para o dia 13/11/2017, compareceu 

apenas a requerente LUCIMARA MARCIA DA SILVA, embora todas as 

partes intimadas através de advogado(a). A parte reclamada manifestou 

pela extinção do feito em relação aos demais requerentes ausentes. (Id 

10687755) Consta no Id 10713750, manifestação da advogada dos 

autores, manifestando pela de desistência da ação em relação a todas as 

partes requerentes. Nos termos do texto legal do art. 200, parágrafo único 

do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a 

homologação judicial. ANTE DO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito às partes LAÉRCIO ANTONIO 

DE CAMPOS, LAURENÇA FELICIDADE PEREIRA DE ARRUDA, LEIDIANA 

RONDON DA SILVA, LUCIENE PEREIRA DE ARRUDA, nos termos art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. E HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

referente a Sra. LUCIMARA MARCIA DA SILVA, Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Certidão

CERTIDÃO

Uslei Alves de Lima, Gestor Geral de 1ª Entrância desta Comarca de Porto 

Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
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legais, etc...

Certifico que não houve interposição de recurso do gabarito definitivo, 

enviado ao DJE em 22/11/2018, Disponibilizado no DJE 10381/2018 em 

23/11/2018 e Publicado 26/11/2018. O referido é verdade, dou fé.

Porto Alegre do Norte, 26 de novembro de 2018.

Uslei Alves de Lima. Gestor Geral de 1ª Entrância

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001324-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DE BARCELLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001324-18.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): WALTER FERREIRA DE BARCELLOS RÉU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Trata-se de ação previdenciária proposta 

por WALTER FERREIRA DE BARCELOS em face do INSS, já qualificados 

nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/44. É o 

necessário. Fundamento. Decido. Compulsados os autos, extrai-se que o 

objeto do presente feito se confunde com o de número 

1001324-18.2018.8.11.0059, protocolado em 20.11.2018, ou seja, os 

autos tramitam com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Desse 

modo, considerando que os autos em apreço foram protocolados 

posteriormente ao supracitado (21.11.2018), imperiosa se torna sua 

extinção. Considerando o exposto, reconheço a existência da 

litispendência e, nos ternos do art. 485, inciso V do Código de Processo 

Civil, extingo o processo sem resolução do mérito. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001295-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALESSANDRA MANTOVANI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001262-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

EDILEA PAULINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001262-75.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDILEA PAULINO DE MELO, LUCIVANO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: BENTO CARVALHO SILVA Nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim anexar aos 

autos comprovante/declaração de residência em nome do autor, bem 

como de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de 

renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ANTONIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO PINTO TEIXEIRA (EXECUTADO)

RINALDO PINTO TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001328-55.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: EZIO ANTONIO DA COSTA EXECUTADO: JOSE EDUARDO 

PINTO TEIXEIRA, RINALDO PINTO TEIXEIRA - ME Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta EZIO ANTÔNIO DA COSTA em 

face de JOSÉ EDUARDO PINTI TEIXEIRA e RINALDO PINTO TEIXEIRA-ME, 

todos qualificados nos autos. No item “j” da exordial, pleiteou o exequente 

pelo recolhimento das custas ao final do processo ou subsidiariamente, 

pelo parcelamento das custas judiciais. É o breve relato. Decido. Tendo em 

vista o valor da negociação ocorrida entre as partes (venda de 100 

novilhas de 12 arrobas), que na época ficou no patamar de R$ 138.000,00 

(cento e trinta e oito mil reais), bem como pelo fato de que o exequente se 

qualificou como produtor rural e não acostou nenhum documento que 

comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final. Por outro lado, 

diante do valor da causa, verifica-se a possibilidade do parcelamento das 

referidas custas/taxas, razão pela qual, nos termos do §6º, do art. 98, do 

CPC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) 

parcelas mensais. Condiciono o recebimento da inicial mediante o 

pagamento da 1ª parcela. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000443-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a 

desistência ao feito manifestada e, em consequência, extingo o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Condeno a 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000451-18.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NARCISO PEREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a desistência 

ao feito manifestada e, em consequência, extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Condeno a 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001045-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001045-32.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES, ambos qualificados nos autos. Por meio da 

decisão de fls. 23/25, foi concedida a liminar, sendo o bem apreendido em 

31.10.2018, ocasião em que o requerido foi citado para apresentar defesa 

e pagar o débito. Em fl. 09, o demandado constituiu advogado nos autos e 

apresentou o comprovante de pagamento integral da dívida, pugnando 

pela devolução do veículo e baixa no gravame. Determinada a intimação, o 

banco autor manifestou concordando com o valor depositado, requerendo 

apenas a complementação das custas e honorários advocatícios (fl. 05). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inexistindo 

preliminares e presentes os pressupostos processuais, passa-se ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito, por se tratar de 

questões exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o art. 3º do Decreto-lei n. 

911/69, com alterações determinada pela Lei n. 10.931/04 e 13.043/14: 

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2º NO PRAZO DO § 1º, 

O DEVEDOR FIDUCIANTE PODERÁ PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA 

PENDENTE, SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR 

FIDUCIÁRIO NA INICIAL, HIPÓTESE NA QUAL O BEM LHE SERÁ 

RESTITUÍDO LIVRE DO ÔNUS.” Compulsando os autos, verifico que o 

requerido quitou a dívida pendente apresentada na inicial pelo banco 

demandante no valor de R$ 19.398,77, consoante documentos juntados 

em fl. 09, reconhecendo a procedência do pedido. Extrai-se que o 

mandado de busca e apreensão foi cumprido em 31.10.2018 e o débito no 

valor de R$ 20.695,68 (vinte mil, seiscentos e noventa e cinco reais e 

sessenta e oito centavos) foi depositado judicialmente em 05.11.2018, ou 

seja, dentro do prazo legal de cinco dias, motivo pelo qual o bem 

apreendido deve ser restituído ao requerido. Nesse sentido, o julgado: 

“RAC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA NO 

PRAZO ESTABELECIDO – VENDA ANTECIPADA DO BEM – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DA 

MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69- POSSIBILIDADE – 

MANTIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento integral do débito 

foi efetuado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pois a liminar foi 

concedida em 09/06/2014, segundo fl. 32, o mandado de busca e 

apreensão cumprido em 09/04/2014, conforme fl. 46 e o pagamento 

realizado em 14/07/2014 (fl.44); 2. Configura-se válida a purgação da 

mora realizada pela Apelada/devedora, que efetuou o pagamento dentro 

de 05 (cinco) dias, bem como devida a aplicação da multa cominada à 

Apelante/credora, por ter vendido o bem antecipadamente; 3. A restituição 

dos valores deve permanecer conforme estabelecido pela Juíza 

sentenciante, com o valor depositado referente à purgação da mora para 

o Banco recorrente ao passo que o valor obtido com a venda do veículo 

para a Recorrida, bem como a permanência da multa à Instituição bancária. 

(Ap 23158/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017)”. Por fim, registre-se que "o pagamento da integralidade da 

dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2º 

do art. 3º do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui 

honorários advocatícios, despesas e custas iniciais. III- Sem a 

demonstração concreta do efetivo dispêndio de valores com a remoção e 

guarda do bem objeto do pedido de busca e apreensão, descabida a 

pretensão de incluir tais verbas no débito a ser pago pela devedora 

quando da purgação da mora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA." (TJGO, APELACAO 0349831-36.2016.8.09.0137, Rel. 

MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 

29/08/2018, DJe de 29/08/2018). ANTE O EXPOSTO, com base na 

motivação supra, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e revogo a liminar 

concedida, devendo o veículo apreendido ser imediatamente devolvido ao 

requerido, no prazo de 24 horas. Alvará eletrônico expedido conforme 

petição de fl. 05 (comprovante em anexo), razão pela qual o banco 

requerente deverá proceder a baixa no gravame. Expeça-se o respectivo 

termo de restituição do veículo apreendido. Condeno a parte requerida as 

custas e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

proveito econômico obtido (R$ 20.695,68) – art. 90, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001045-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001045-32.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES, ambos qualificados nos autos. Por meio da 

decisão de fls. 23/25, foi concedida a liminar, sendo o bem apreendido em 

31.10.2018, ocasião em que o requerido foi citado para apresentar defesa 

e pagar o débito. Em fl. 09, o demandado constituiu advogado nos autos e 

apresentou o comprovante de pagamento integral da dívida, pugnando 

pela devolução do veículo e baixa no gravame. Determinada a intimação, o 

banco autor manifestou concordando com o valor depositado, requerendo 

apenas a complementação das custas e honorários advocatícios (fl. 05). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inexistindo 

preliminares e presentes os pressupostos processuais, passa-se ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito, por se tratar de 

questões exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o art. 3º do Decreto-lei n. 

911/69, com alterações determinada pela Lei n. 10.931/04 e 13.043/14: 

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 
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apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2º NO PRAZO DO § 1º, 

O DEVEDOR FIDUCIANTE PODERÁ PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA 

PENDENTE, SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR 

FIDUCIÁRIO NA INICIAL, HIPÓTESE NA QUAL O BEM LHE SERÁ 

RESTITUÍDO LIVRE DO ÔNUS.” Compulsando os autos, verifico que o 

requerido quitou a dívida pendente apresentada na inicial pelo banco 

demandante no valor de R$ 19.398,77, consoante documentos juntados 

em fl. 09, reconhecendo a procedência do pedido. Extrai-se que o 

mandado de busca e apreensão foi cumprido em 31.10.2018 e o débito no 

valor de R$ 20.695,68 (vinte mil, seiscentos e noventa e cinco reais e 

sessenta e oito centavos) foi depositado judicialmente em 05.11.2018, ou 

seja, dentro do prazo legal de cinco dias, motivo pelo qual o bem 

apreendido deve ser restituído ao requerido. Nesse sentido, o julgado: 

“RAC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA NO 

PRAZO ESTABELECIDO – VENDA ANTECIPADA DO BEM – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DA 

MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69- POSSIBILIDADE – 

MANTIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento integral do débito 

foi efetuado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pois a liminar foi 

concedida em 09/06/2014, segundo fl. 32, o mandado de busca e 

apreensão cumprido em 09/04/2014, conforme fl. 46 e o pagamento 

realizado em 14/07/2014 (fl.44); 2. Configura-se válida a purgação da 

mora realizada pela Apelada/devedora, que efetuou o pagamento dentro 

de 05 (cinco) dias, bem como devida a aplicação da multa cominada à 

Apelante/credora, por ter vendido o bem antecipadamente; 3. A restituição 

dos valores deve permanecer conforme estabelecido pela Juíza 

sentenciante, com o valor depositado referente à purgação da mora para 

o Banco recorrente ao passo que o valor obtido com a venda do veículo 

para a Recorrida, bem como a permanência da multa à Instituição bancária. 

(Ap 23158/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017)”. Por fim, registre-se que "o pagamento da integralidade da 

dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2º 

do art. 3º do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui 

honorários advocatícios, despesas e custas iniciais. III- Sem a 

demonstração concreta do efetivo dispêndio de valores com a remoção e 

guarda do bem objeto do pedido de busca e apreensão, descabida a 

pretensão de incluir tais verbas no débito a ser pago pela devedora 

quando da purgação da mora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA." (TJGO, APELACAO 0349831-36.2016.8.09.0137, Rel. 

MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 

29/08/2018, DJe de 29/08/2018). ANTE O EXPOSTO, com base na 

motivação supra, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e revogo a liminar 

concedida, devendo o veículo apreendido ser imediatamente devolvido ao 

requerido, no prazo de 24 horas. Alvará eletrônico expedido conforme 

petição de fl. 05 (comprovante em anexo), razão pela qual o banco 

requerente deverá proceder a baixa no gravame. Expeça-se o respectivo 

termo de restituição do veículo apreendido. Condeno a parte requerida as 

custas e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

proveito econômico obtido (R$ 20.695,68) – art. 90, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000724-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. E. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000724-94.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): KEILA MARIA DA SILVA EDUARDO RÉU: MANOEL PEREIRA 

DA SILVA Trata-se de ação de alimentos proposta por KEILA MARIA DA 

SILVA EDUARDO, neste ato representando a menor I.E.P., em face de 

MANOEL PEREIRA DA SILVA, todos devidamente qualificados. Durante a 

audiência de conciliação, as partes transacionaram sobre o objeto do litígio 

(fl.37). Com vista dos autos, o Parquet pugnou pela homologação do 

acordo (fl. 38). É o relatório. Decido. Ante o exposto, homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Ciência ao MPE e 

à Defesa. Sem custas e honorários. Registrada a sentença, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001319-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001319-93.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: FILEMON SOARES BARROS REQUERIDO: JOAO DA SILVA 

BARROS FILEMON SOARES BARROS, por intermédio de seu advogado, 

ajuizou Ação de Interdição C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

face do seu irmão, JOÃO DA SILVA BARROS, ambos qualificados nos 

autos. Juntou os documentos de fls. 08/15. É o relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, na medida em que se constata a 

legitimidade e interesse da parte autora, nos termos do art. 747 do CPC, 

bem como levando em conta o laudo médico de fl. 13, o qual atesta que 

“hoje apresenta-se deambulando com dificuldade, fala frases 

desconexas, inquieto, pouco colaborativo com testes cognitivos alterados, 

demonstrando incapacidade para agir negócios, transações financeiras, 

cuidados pessoas, (...) mesmo higiene pessoal, sem auxilio de terceiros”. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO a curatela provisória do requerido e nomeio como 

curador, o Sr. FILEMON SOARES BARROS, que não poderá de qualquer 

modo alienar ou onerar bem de qualquer natureza que vier a pertencer ao 

interditando, sem autorização judicial. Os valores eventualmente recebidos 

de entidade previdenciária deverão ser aplicados especialmente na saúde, 

alimentação e no bem estar do interditando. Expeça-se o termo de 

compromisso. Por fim, nos termos do art. 751 do NCPC, determino a 

citação do interditando e intimação das partes para comparecerem na 

audiência de oitiva e entrevista pessoal, que designo para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 17h15min(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Consigne-se no mandado que o interditando poderá impugnar o 

pedido, no prazo de 15(quinze) dias, contado da entrevista, podendo 

também constituir advogado (art. 752, NCPC). Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Às providências 

para a realização da solenidade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 2679-22.2014.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Maschen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sebastião Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT, Jaiceli Camarin Pietrobon - OAB:16897/MT, Mário 

Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a juntada da certidão negativa de débito de fl. 103, ouça-se 

a PGE/MT no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para análise do pedido ministerial.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3438 Nr: 552-97.2003.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martini Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Tapirapé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: selso lopes de carvalho - 

OAB:3556-B, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Primeiramente altere-se o tipo de ação execução.

Outrossim, antes de analisar os pedidos de fls. 137/139, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar aos autos cálculo 

da dívida e certidão da matrícula do imóvel, ambos devidamente 

atualizados, visto que a apresentada nos autos encontra-se ilegível (fls. 

47/48).

Após, com a juntada dos referidos documentos, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19590 Nr: 297-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagna Silva de Matos, Ronaldo Silva de Matos, Vanda 

Matos Medeiros, Ronan Silva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 POSTO ISSO, sem mais delongas, desacolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 651/662.Registre-se que, segundo a 

orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob 

a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados 

honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do 

CPC".Cadastre-se o advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro – 

OAB/MT 14.922-A.Com o trânsito em julgado, proceda-se à conclusão dos 

autos para extinção do feito e expedição de alvará eletrônico.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60000 Nr: 3289-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Boaventura, Laura Maria de Deus 

Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah de Oliveira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sarah de Oliveira Boaventura 

- OAB:7.912/DF, THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES - OAB:34269

 Trata-se de ação de usucapião proposta por PAULO ROBERTO 

BOAVENTURA e MARIA DE DEUS BOAVENTURA em face de SARAH DE 

OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

 Inicial recebida à fl.49.

Intimados a se manifestar, o Estado e o Ministério Público apresentaram 

suas alegações, respectivamente às fls. 77/78 e 80/81.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 84/117.

Impugnação às fls. 273/274.

Após, devidamente intimado por intermédio do advogado constituída para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a parte autora 

quedou-se inerte (fl.280).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o requerente Paulo 

Roberto Boaventura, embora intimado (fl. 289), nada manifestou, vez que 

a Laura Maria de Deus Boaventura, segunda requerente, não foi 

localizada (fl.289). Dessa forma, procedeu-se a intimação edilícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora (fl. 295).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reias).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60000 Nr: 3289-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Boaventura, Laura Maria de Deus 

Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah de Oliveira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sarah de Oliveira Boaventura 

- OAB:7.912/DF, THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES - OAB:34269

 DESPACHO

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60000 Nr: 3289-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Boaventura, Laura Maria de Deus 

Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah de Oliveira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sarah de Oliveira Boaventura 

- OAB:7.912/DF, THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES - OAB:34269

 Vistos em correição.

Aguarde-se a devolução do Aviso de Recebimento (AR), expedindo-se 

novamente se acaso não retornar no prazo de até 60 (sessenta) dias.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001312-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLA VIEIRA COSTA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001312-04.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARLLA VIEIRA COSTA RÉU: CARLOS EDUARDO COSTA 

TRINDADE Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo 

CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Folheando o caderno processual, constato que 

a relação de parentesco entre o filho menor e a parte requerida restou 

demonstrada. Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos 

artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a 

idade do menor, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem 

o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de elementos que 

comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos a partir da 

citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades mínimas da 

prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Intime-se 

pessoalmente a parte autora e a Defensoria Pública. O polo passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15(quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Caso a parte autora tenha 

indicado o número da conta bancária para depósito, conste no mandado 

de citação. Ciência ao MPE. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001316-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TINA CHARLES DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NEVES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001316-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): TINA CHARLES DA SILVA GOMES RÉU: LUCAS NEVES VIEIRA 

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, 

processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Folheando o caderno processual, constato que a relação 

de parentesco entre a filha menor e a parte requerida restou demonstrada. 

Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 

1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a idade da 

menor, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem o 

sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de elementos que 

comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos a partir da 

citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades mínimas da 

prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intime-se pessoalmente a parte autora e a Defensoria Pública. O polo 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15(quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Caso a parte autora tenha 

indicado o número da conta bancária para depósito, conste no mandado 

de citação. Às providências para a realização da solenidade. Ciência ao 

MPE. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000784-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA PONTES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELIZEU FELIS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVALDO DIAS ARAUJO (RÉU)

ADEMIR DA SILVA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000784-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZEU FELIS DE LIMA, NELZA PONTES SIQUEIRA RÉU: 

ADEMIR DA SILVA ARAUJO, EMIVALDO DIAS ARAUJO ELIZEU FELIS DE 

LIMA e NELZA PONTES SIQUEIRA ajuizou a presente ação de interdito 

proibitório, com pedido liminar, em face de EMILVADO DIAS ARAUJO e 

ADEMIR DA SLVA ARAUJO, ambas qualificadas nos autos. Alegam, em 

síntese, que adquiriram a propriedade por meio do Projeto de Reforma 

Agrária, desde 1992, denominado Sítio São Felix, localizado no projeto de 

Assentamento PA CANABRAVA, no município de Canabrava do Norte/MT, 

conforme certidão expedida pelo INCRA. Narram que, no dia 17/12/2017, 

foram informados que a aludida propriedade estava sendo invadida pelos 

requeridos, razão pela qual resolveram registrar boletim de ocorrência 

acerca da invasão e por não ter solucionado a questão amigavelmente. 

Assim, requer, liminarmente, a manutenção da posse, bem como que os 

requeridos se abstenham de adentrar a propriedade. Juntou os 

documentos de fls. 02/70. Realizada a audiência de justificação prévia, os 

requerentes e os requeridos compareceram devidamente acompanhados 

de advogados, oportunidade em que foram inquiridas três testemunhas 

declinadas pela parte autora. Na sequência, os autos vieram conclusos 

para análise do pedido liminar. É o relatório. Decido. Para a medida 

antecipatória de manutenção de posse são exigidos alguns pressupostos, 

consoante disposição prevista no artigo 561 do Código de Processo Civil 

de 2015, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da 

respectiva data e perda da posse. Trata-se de um juízo preliminar, e 

somente diante de prova suficiente a formar um juízo quase de certeza 

acerca dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar, é que 

deve ser concedida a medida pleiteada. No caso em tela, apesar da parte 

autora ter demonstrado a posse anterior por meio da certidão expedida 

pelo INCRA, observa-se que a data do esbulho ou da turbação ocorreu há 

mais de ano e dia, pois o boletim de ocorrência de fl. 26 registra que os 

requeridos invadiram parte do imóvel dos requerentes há 02 anos e as 

provas testemunhais não souberam afirmar há quanto tempo os 

requeridos estão na posse de parte da propriedade dos requerentes, o 

que evidencia a posse velha e, consequentemente, a impossibilidade de 

concessão da liminar. Nesse sentido, o julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - ARTIGO 928 DO 

CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE FORÇA VELHA COMPROVADA – 

RECURSO PROVIDO. Incabível o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse com base no procedimento especial previsto pelo 

artigo 928 do Código de Processo Civil de 1973, quando intentada fora de 

ano e dia da turbação ou esbulho.” (TJMT, AI 58246/2016, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018). Convém ressaltar que a 

existência de controvérsia sobre a data do esbulho/turbação, de modo a 

influir na concessão de reintegração liminar, não é suficiente para 

descaracterizar a posse. Ademais, em casos dessa natureza, as medidas 

liminares devem ser deferidas com a máxima prudência a fim de 

resguardar direitos e evitar injustiças, de modo que, somente após a 

conclusão da fase instrutória, é que poderá aferir-se, com maior 

segurança, quem possui direito sobre o imóvel. ANTE O EXPOSTO, com 

base na motivação supra e no art. 560 e seguintes do NCPC, INDEFIRO o 
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pedido liminar de reintegração de posse. Registre-se que, nos termos do 

artigo 564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 

(quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000443-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a 

desistência ao feito manifestada e, em consequência, extingo o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Condeno a 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000451-18.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NARCISO PEREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a desistência 

ao feito manifestada e, em consequência, extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Condeno a 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SOUZA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000848-77.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CECILIA SOUZA DA SILVA LIMA RÉU: FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE Aqui se tem ação declaratória de 

vínculo trabalhista, cumulada com ação de obrigação de fazer com pedido 

de tutela provisória, ajuizada por CECÍLIA SOUZA DA SILVA LIMA em face 

do MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT. A requerente aduziu ter 

formulado contrato de trabalho temporário com a demandada no período 

compreendido entre 02/02/2010 a 13/05/2015. Sustentou que tinha de 

seus proventos o desconto relativo à contribuição previdenciária, 

entretanto, ao formular requerimento administrativo junto ao Instituto 

Nacional do Seguro Social, constatou que os recolhimentos jamais teriam 

sido repassados à autarquia previdenciária. Diante de tais asserções, 

postulou a requerente pela concessão de tutela de urgência, a fim de que 

o demandado efetue os devidos repasses ao INSS e, alternativamente, 

que o requerido implante, com dinheiro proveniente de seu orçamento, o 

benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Reconheço a ilegitimidade 

ativa da autora para pleitear repasses de contribuições devidas ao INSS. 

Isso porque apenas aquela autarquia tem interesse jurídico em tal pedido. 

Esse interesse se caracteriza porque apenas o INSS tem titularidade nas 

contribuiões previdenciárias suspostamente devidas. Assim, a parte 

autora não pode pedir em nome próprio direito alheio. No que tange ao 

pedido remanescente (implantação de benefício previdenciário pelo 

Município), reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Canabrava 

do Norte. Isso porque a parte autora já disse na petição inicial que o 

município não tem plano de previdência pelo regime próprio, dizenndo 

ainda que seus servidores aponsentam-se pelo Regime Geral da 

Previdência Social. Nesse caso, não pode o município responder em nome 

do verdadeiro titular do pretenso dever. Nestes termos, não pode o ente 

municipal defender-se quanto a obrigações que não estão na sua esfera 

jurídica. Por todo o exposto, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

AUTORA PARA UMA PARTE DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

RÉU PARA A OUTRA PARTE, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de setembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARQUES ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001010-72.2018.8.11.0059 CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. VALTER MARQUES ARAUJO DE OLIVEIRA CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar 

a Parte Autora para recolher as custas da diligencia do oficial de justiça 

para cumprimento do mandado na zona 03, centro. Porto Alegre do 

Norte/MT, 26 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRISMAR PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001244-54.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SANDRISMAR PEREIRA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS - CONFRESA Aqui se revela ação 

para concessão de aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 
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procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000045-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000045-94.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A FATIMA VIEIRA DOS 

SANTOS CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca do 

mandado de Citação devolvido sem o devido cumprimento. Porto Alegre do 

Norte/MT, 26 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000878-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL FIGUEIREDO FERNANDES (RÉU)

GUILHERME FIGUEIREDO FERNANDES (RÉU)

FIGUEIREDO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000878-15.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A FIGUEIREDO 

FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME e outros (2) CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que providencie o pagamento das 03 diligências do (a) oficial(a) de 

Justiça, a fim de possibilitar o cumprimento dos mandados, expedidos nos 

autos na zona 02 centro. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de novembro de 

2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001152-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0006699A (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 

(IMPETRADO)

PEDRO DA SILVA SANTOS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO JOSE LUZ COSTA OAB - MT0008954S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001152-76.2018.8.11.0059 VANDERLEY SOARES DA SILVA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 e outros 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos com a finalidade 

de, intimar a Parte Autora para manifestar-se sobre as informações da 

parte impetrada no prazo de 05 dias. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de 

novembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52095 Nr: 1794-08.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Lodea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

devolução dos autos à secretaria.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 70/2018-PGA

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

AUTORIZAR, o Gestor Judiciário ou Gestor Judiciário Substituto, desta 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, para assinar as requisições de 

pagamento dos Peritos nomeados no sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de novembro de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 71/2018-PGA

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

AUTORIZAR, o Gestor Judiciário ou Gestor Judiciário Substituto, desta 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, para conceder o prazo de 10 (dez) 

dias a Equipe Multidisciplinar no Sistema GPSem.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038327/11/2018 Página 748 de 819



 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de novembro de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34909 Nr: 1085-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Tomaz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos.

À vista das justificações apresentadas pela causídica nomeada ao 

acusado - 34, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16H00MIN.

Proceda com as devidas intimações e notificações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44827 Nr: 2837-61.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloar Danúbia Maceda - 

OAB:24939-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, através de seu advogado, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, ás 13:30 

horas., nesta comarca, nos termos do art.334 §3°, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44180 Nr: 2495-50.2018.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Moreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, através de seu advogado, da resignação de 

audiência de conciliação para o dia 13 de Fevereiro de 2.019, ás 14:45 

horas., nesta comarca, nos termos do art.334 §3°, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-98.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO BIDOIA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETLYN CAROLINE SCHMID OAB - MT0021200A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

UNIAO DE LOJAS LEADER S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das 

partes, sobre o v. acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado, para tomar ciência e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, 

sem manifestação, arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-56.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das 

partes, sobre o v. acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado, para tomar ciência e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, 

sem manifestação, arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-57.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010078-18.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-47.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DECISÃO Vistos. Trata-se de execução de honorários advocatícios, 

distribuída em 28 de setembro de 2017, ajuizada por FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO em face do ESTADO DO MATO GROSSO. Citada, a 

Fazenda Pública Estadual manifestou no id 15909192 concordância com o 

valor apresentado pelo exequente, mas pugnou pela intimação do 

exequente para informar se deseja abrir mão do valor excedente para 

expedição do RPV, tendo em vista o valor limite dos RPV’s ser de R$ 

13.424,00 (treze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), enquanto o valor 

da presente execução excede este valor. Em manifestação de id 

16003047, o exequente insiste na expedição do RPV, alegando que a 

ação executiva foi proposta, antes, da vigência do regramento estadual 

nº. 10.656/2017, possuindo, assim, direito líquido e certo no recebimento 

dos valores de acordo com a lei revogada (Lei nº 7.894/03). É o breve 

relatório. Passo a decidir. De início, importante acentuar que foi 

sancionada, em 28.12.17, a Lei nº 10.656, que revogou a Lei nº 7.894/03, 

passando a disciplinar os procedimentos para pagamento de obrigações 

de pequeno valor. Anteriormente o teto para expedição da Requisição de 

Pequeno Valor – RPV era fixado pela Lei 7.894/03 em 256 (duzentos e 

cinquenta e seis) UPF’s/MT, agora com a nova Lei nº 10.656/2017 o teto 

esta reduzido para 100 (cem) UPF’s/MT. Compulsando os autos, 

verifica-se que a execução dos créditos sucumbenciais iniciaram-se ainda 

sob a égide da Lei 7.894/03, em 28/09/2017, antes, portanto, da entrada 

em vigor da Lei 10.656/2017, que foi em 28/12/17, sendo assim, a 

presente demanda deve obedecer às disposições da lei revogada. Isso 

porque, a questão ora debatida, foi afetada à sistemática da repercussão 

geral no recurso extraordinário 729.107 Distrito Federal, e apesar de não 

ter sido julgado ainda, já conta com parecer da Procuraria-Geral da 

República, que se manifestou pela impossibilidade da incidência retroativa 

da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito, 

considerando a essência da segurança jurídica. Vejamos: APLICAÇÃO DA 

LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA 

LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO 

GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA 

TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia 

alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de 

requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula 

da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de 

julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado. 

(RE 729107 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-3-2015 

). (Negritei). Nesse sentido, são os entendimentos de vários julgados dos 

Tribunais Superiores em casos semelhantes, in verbis: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFIN E OBRIGAÇÕES DE 

PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, 

DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS 

NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA 

JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA 

EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 

ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS 

PARÂMETROS , AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM 

DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO 

MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR 

PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança 

jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se 

impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se 

sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em 

ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre 

comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que 

se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o 

administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade 

do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem 

situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela 

boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode 

ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, 

no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer 

incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, 

norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da 

Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em 

referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada 

em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao 
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frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

(RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 

09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - LIMITE ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. EXECUÇÃO 

PROPOSTA EM DATA POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 CR/88 - PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. 

RECURSO PROVIDO. Considerando que ao tempo da execução já vigia a 

lei municipal 1.329/2007, deve ela ser observada, haja vista que o que 

determina a possibilidade da expedição de requisição de pequeno valor é 

a lei vigente no momento do ajuizamento da ação executiva. Se a lei 

municipal responde a contento o disposto no artigo 100, §4º, da CF, 

notadamente no que tange o valor mínimo do RPV, não há que se falar em 

vício e/ou inconstitucionalidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0480.00.016920-5/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 03/12/2013, publicação da súmula em 12/12/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ESTADO DE MINAS GERAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ART. 

87, INCISO I, ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - ART. 9º, § 3º, DA 

LEI ESTADUAL Nº 14.699/03 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - 

NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 20.540/12 - 

NORMA DE DIREITO MATERIAL - LIQUIDAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA 

EM VIGOR - APLICABILIDADE. - A teor do art. 87, I dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição 

Federal/1988, até publicação oficial da respectiva lei definidora pelo 

Estado de Minas Gerais, seriam considerados de pequeno valor os débitos 

ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor 

igual ou inferior a quarenta salários-mínimos. - No uso de sua competência 

legislativa, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 13.699/2003, 

fixando, no seu art. 9º, §3º, o limite de expedição de Requisição de 

Pequeno Valor - RPV, em R$ 11.000,00 (onze mil reais). - A então Corte 

Superior deste Egrégio TJMG, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, 

§3º, da Lei Estadual nº 14.669/03, no julgamento do Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 1.0024.02.876779-6/005, por considerar que tal 

dispositivo legal contrariou o princípio constitucional da simetria, na medida 

em que desconsiderou o mecanismo de atualização permanente 

estabelecido no art. 87 do ADCT da Constituição Federal/1988. - Com a 

edição da Lei Estadual nº 20.540/12, o vício que levou à declaração de 

inconstitucionalidade da redação anterior do dispositivo legal foi sanado. - 

Para fins de definição do limite para expedição de RPV deve-se observar 

a data da liquidação da sentença transitada em julgado, visto que a norma 

em questão ostenta natureza de direito material e, portanto, não se aplica 

às execuções que já estivessem em andamento no momento em que se 

iniciou sua vigência. Se anterior à entrada em vigor da Lei nº 20.540/12, 

em 15/12/2012, deve ser aplicado o "quantum" previsto no art. 87 do ADCT 

(40 salários-mínimos). Se posterior, aplica-se o montante de 4.723 Ufemgs 

(quatro mil setecentas e vinte e três Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais). - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.13.022391-3/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2014, publicação da súmula em 

16/06/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

RPV. LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA. SEQUESTRO DE VERBAS 

PUBLICAS. ARTIGO 17, CAPUT E § 2º, DA LEI N.º 10.259/2001. A lei local 

que exerce a competência constitucional de fixar o valor da obrigação de 

pequeno valor só incide nas execuções ajuizadas após a sua vigência e 

até a publicação da Emenda Constitucional n.º 62/09 que fixou o novo 
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parâmetro. É possível o sequestro de verbas para pagamento de 

requisições de pequeno valor (RPV), conforme autorização expressa do 

artigo 17, §2º, da Lei n.º10.259/2001 - Precedente do STJ. Recurso 

conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0414.12.002494-1/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 

21/08/2013) EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - LEI ESTADUAL N. 15.945/2013 QUE REDUZIU O VALOR DO 

PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) 

SALÁRIOS-MÍNIMOS - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

INOCORRÊNCIA - DIREITO INTERTEMPORAL - CONTROVÉRSIA SOBRE A 

EFICÁCIA TEMPORAL DA LEI - VIGÊNCIA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO 

DO TÍTULO EXECUTIVO - INAPLICABILIDADE - VALOR EXECUTADO 

INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT DA CF/88 - PAGAMENTO 

POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRECEDENTES DO ÓRGÃO 

ESPECIAL DO TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Frente ao 

disposto nos arts. 100, § 4º, da Constituição Federal, e 87, do respectivo 

ADCT, ao princípio federativo da autonomia estadual, e a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, cada ente da Federação (Estados, Municípios e 

Distrito Federal), atendendo ao princípio da razoabilidade, tem liberdade 

para estabelecer, de acordo com a sua capacidade orçamentária e o 

volume de suas dívidas, o teto máximo para Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) para pagamento de débitos oriundos de decisões judiciais, sem 

necessidade de expedição de precatório. A lei estadual ou municipal que 

define quanto é o pequeno valor que, nos termos da Constituição, 

dispensa a expedição de precatório para cobrança de créditos em 

execução de sentença contra a Fazenda Pública, tem eficácia somente 

para os títulos executivos constituídos após o início de sua vigência, e não 

aos anteriores, que se submetem ao teto estipulado no art. 87 do ADCT da 

CF/88. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.074314-8, de Araranguá, rel. 

Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 06-11-2014). 

Assim, ainda que se possa conferir aplicabilidade imediata a Lei nº 

10.656/2017, mostra-se inseguro afetar situação jurídica já consolidada no 

tempo, conferindo-lhe aplicação retroativa, em detrimento do direito 

adquirido, do ato jurídico perfeito, com evidente ofensa à segurança 

jurídica. Diante disso, DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que certifique o 

decurso do prazo para quitação do débito pelo executado. Intime-se a 

fazenda Pública Estadual da presente decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000176-92.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-82.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda em que a 

parte exequente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao 

feito, haja vista a incorreta apresentação do CNPJ do executado, o que 

impossibilitou a devida citação, contudo, quedou-se inerte (id 15898725). 

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;” Sendo assim, competia o exequente cumprir a decisão para 

prosseguimento para presente demanda, porém, esta deixou transcorrer o 

prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais se destaca a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Sendo assim, sendo o presento ocorrido 

contrário aos critérios que regem este juizado, não resta outra alternativa 

senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-42.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DESPACHO Vistos. Considerando que o presente processo já foi julgado 

extinto pelo pagamento, nos termos do art. 924, III, do CPC, conforme 

sentença de id 8996114, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-91.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que as partes não se manifestaram a respeito da 

liquidação do cálculo de id 15550720, DETERMINO a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada 

para quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); Intimem-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-60.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista que não foram opostos embargos, DETERMINO que 

se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento 

– Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado 

conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000011-45.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista que não foram opostos embargos, DETERMINO que 

se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento 

– Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado 

conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-64.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO DARI GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER FINANCIAMENTOS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-62.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 
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documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-47.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-17.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando a certidão de id 16280710, bem como pela ausência 

da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Robson Dupim Dias, 

OAB 14074/MT para atuar como Defensor Dativo do reclamante, nos 

termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 

34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Desde já, arbitro em favor do 

causídico constituído, a título de honorários advocatícios, o importe de 02 

(dois) URH’s, Intime-se o advogado ora nomeado, para apresentar as 

razões do recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 45 da lei 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-65.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CASTILHO JAMARIQUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Dispensada a comprovação do preparo, eis que DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça ante a alegada hipossuficiência financeira. 

Recurso interposto no prazo, meio adequado de insurgência, singular e na 

forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a parte 

recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 

da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu regular 

efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida 

Lei. Após apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades 

legais e atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-35.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CASTILHO JAMARIQUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Dispensada a comprovação do preparo, eis que DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça ante a alegada hipossuficiência financeira. 

Recurso interposto no prazo, meio adequado de insurgência, singular e na 

forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a parte 

recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 

da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu regular 

efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida 

Lei. Após apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades 

legais e atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010075-29.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14553609, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16395992. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16395992, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 8.826,23 (oito mil 

oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) em conta bancária 

da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do 

FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-40.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14503223, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16396117. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16396117, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 
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pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 11.235,49 (onze mil 

duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos 

autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto 

as teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010037-17.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14526270, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16391742. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16391742, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 10.710,11 (dez mil 

setecentos e dez reais e onze centavos) em conta bancária da Fazenda 

Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – 

Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010076-14.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

13564807, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no processo pelo 

sistema PJE. Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que 

assiste razão à parte Exequente, eis que, conforme resta devidamente 

demonstrado no feito, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no importe de 

R$ 12.361,56 (doze mil trezentos e sessenta e um reais cinquenta e seis 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada 

via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, 

INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 

05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. 

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

embargos, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 
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e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010071-26.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

12519351, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no processo pelo 

sistema PJE. Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que 

assiste razão à parte Exequente, eis que, conforme resta devidamente 

demonstrado no feito, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no importe de 

R$ 8.689,06 (oito mil seiscentos e oitenta e nove reais seis centavos) em 

conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o 

Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE 

aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via 

BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, 

INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 

05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. 

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

embargos, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010100-76.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14503969, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16408481. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16408481, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 3.595,99 (três mil 

quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos 

autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto 

as teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010004-27.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 
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pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

12498406, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16409884. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16409884, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 1.891,62 (hum mil 

oitocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos 

autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto 

as teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010081-70.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14694918, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16420417. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16420417, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 7.919,68 (sete mil 

novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos 

autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto 

as teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010081-36.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14589574, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16483256. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16483256, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 
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(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 8.796,80 (oito mil 

setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) em conta bancária 

da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do 

FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-72.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR HENRIQUE ERLICH (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95. Analisando os autos verifico que as partes firmaram o acordo 

constante no termo de audiência de conciliação de id 16467507. Assim 

sendo, uma vez ocorrida a transação, deve ser homologada para todos os 

efeitos legais, ficando prejudicada qualquer discussão de direito material 

ou processual, posto que, tratando-se de direitos disponíveis, as partes 

podem sobre ele transacionar conforme bem entendam, desde que o 

acordo celebrado não seja ilegal ou imoral. A doutrina realmente preleciona 

que, na hipótese de celebração de acordo, o feito deve ser extinto com 

apreciação de mérito. Nesse sentido é a lição abaixo de Nelson Nery 

Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado (8ª Edição, Rev. e 

amp., Ed. RT, pág. 711): “Quando as partes celebrarem transação, de 

acordo com o CC 840 (CC/1916 1025 et seq), dá-se a extinção do 

processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a 

sentença apenas homologue a transação.” Com efeito, sendo o acordo 

celebrado formal e materialmente perfeito, dando solução à lide, é de rigor 

que este juízo, homologue-o para os fins legais, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b’” do Código de Processo Civil. Ex positis, HOMOLOGO por 

sentença resolutiva de mérito, a transação havida entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Consigno 

que eventual descumprimento do referido acordo ensejará pedido de 

execução, nestes autos. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É dispensada a 

intimação das partes, nos termos do Provimento nº 20/2007-CGJ. 

Publique-se. Cumpra-se Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000177-77.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO, 

proposta por PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, em face de MARCOS 

ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS. É o sucinto relato, até mesmo porque, 

conforme disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95, o relatório é 

dispensável. Fundamento. Decido. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar a ação monitória por pura 

incompatibilidade de ritos. A ação monitória tem rito especial, previsto no 

Código de Processo Civil e que se apresenta incompatível com o rito 

também especial disciplinado na Lei 9.099/95. Sobre a questão do 

cabimento de ação monitória nos Juizados Especiais, trago um enunciado 

do FONAJE: "Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais". Segue a decisão 

ementada: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 513/2013, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). Negritei. SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O 

Juizado Especial é incompetente para o julgamento de ação monitória, 

porquanto esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. A 

propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E 

PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 

51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 

71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: "RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é 

competente o Juizado Especial para o processamento da ação monitória, 

uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. 

Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão". HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 536/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 

19/08/2013). Negritei. AÇÃO MONITÓRIA. Incompetência absoluta do 

juizado especial cível. Matéria de ordem pública. Extinção do processo, de 

ofício, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. (TJRS; RecCv 

37817-88.2012.8.21.9000; Erechim; Terceira Turma Recursal Cível; Relª 

Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 24/01/2013; DJERS 29/01/2013). 

Negritei. “Ex positis”, DECLARO a Incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito 

SEM EXAME DE MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 51, inciso II da lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se o presente observando-se 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-10.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR JOSÉ DE MORAIS (REQUERIDO)

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMILTON DIAS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIO PEREIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

JURELINO MONTEIRO CALDAS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO ZANELA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a intimação da parte 

autora para dar prosseguimento no feito restou infrutífera, por ter a parte 

mudado de endereço sem comunicar o juízo, conforme certificado pela 

Sra. Oficiala de Justiça no id 16077154. A Lei 9099/95 prevê 

expressamente em seu art. 19 a obrigatoriedade das partes em 

informarem eventual mudança de endereço: “Art. 19. As intimações serão 

feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo 

de comunicação. (...) § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças 

de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação.” Assim, competia ao autor atualizar seu endereço e dar 

andamento ao feito, porém, restou inexitosa sua intimação, haja vista que 

em seu endereço não foi localizado. Por sua vez, o novo Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” Sendo assim, 

considerando que é reputada válida a intimação expedida para o endereço 

constante dos autos, competindo às partes atualizarem seus endereços 

no feito, não tendo o autor dado andamento ao processo, resta-me 

extinguir o feito. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 19, § 2°, da Lei 9.099/95 

c/c 485, III, do CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-73.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2018. 

Em razão disso, o promovente foi intimado na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos (id 15669310). Todavia, apesar de devidamente 

intimado através de seu advogado constituído nos autos, o promovente 

não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco 

apresentou qualquer justificativa, conforme termo de audiência acostado 

nos autos (id. 16470006). Destarte, a parte promovente não justificou a 

sua ausência na audiência de conciliação, sendo a sua presença 

obrigatória. Desse modo, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o art. 51 da Lei nº 9.099/1995: Art. 51 - Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Ainda, a teor do disposto no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, é necessária a condenação do promovente 

em custas e despesas processuais, contudo, suspensa a sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 anos, eis que defiro os benefícios da justiça 

gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do 

que dispõe a Lei 9.099/1995, em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com a condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a 

exigibilidade pelo prazo de 05 anos, face ser beneficiário da justiça 

gratuita. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa e 

comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-71.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELDIR PICOLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95 Verifica-se no ID 16582416 que a parte promovente requereu a 

desistência do presente feito. Conforme preceitua o art. 485, VIII, do Novo 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência. Neste 

passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que 

encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver 

indícios de que a parte utilizou-se de ardil. No presente caso, não há nos 

autos qualquer elemento capaz de inferir que haja mácula às normas de 

ordem pública ou prejuízos à parte adversa ou terceiro, cabendo ao juiz, 

tão somente proferir sentença homologatória da desistência para que 

produza os seus regulares efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem resolução do mérito e HOMOLOGO a desistência 

requerida pela parte autora, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do 

Novo CPC. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Cancele a audiência de conciliação designada anteriormente. 

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-23.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY ROBERT KRIEGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95. Analisando os autos verifico que as partes firmaram o acordo 

constante na petição de ID 16529476. Assim sendo, uma vez ocorrida a 

transação, deve ser homologada para todos os efeitos legais, ficando 

prejudicada qualquer discussão de direito material ou processual, posto 

que, tratando-se de direitos disponíveis, as partes podem sobre ele 

transacionar conforme bem entendam, desde que o acordo celebrado não 

seja ilegal ou imoral. A doutrina realmente preleciona que, na hipótese de 

celebração de acordo, o feito deve ser extinto com apreciação de mérito. 

Nesse sentido é a lição abaixo de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (8ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 711): 

“Quando as partes celebrarem transação, de acordo com o CC 840 

(CC/1916 1025 et seq), dá-se a extinção do processo com julgamento de 

mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença apenas homologue a 

transação.” Com efeito, sendo o acordo celebrado formal e materialmente 

perfeito, dando solução à lide, é de rigor que este juízo, homologue-o para 

os fins legais, nos termos do artigo 487, inciso III, “b’” do Código de 

Processo Civil. Ex positis, HOMOLOGO por sentença resolutiva de mérito, 

a transação havida entre as partes, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” 
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do Código de Processo Civil. Consigno que eventual descumprimento do 

referido acordo ensejará pedido de execução, nestes autos. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. É dispensada a intimação das partes, nos termos do 

Provimento nº 20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147131 Nr: 3197-02.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Machado Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Primo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:21.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 147131

 Vistos, etc.

 Presentes os requisitos do artigo 677, caput do CPC, recebo os embargos 

de terceiro para discussão.

 Considerando a revogação da decisão que deferiu a liminar de 

reintegração de posse ao autor, ora embargado, nos autos principais em 

apenso (código n.º 146702), torna-se prejudicado o pedido liminar 

veiculado nos presentes embargos, com base no artigo 678.

 Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias (artigo 679, CPC), 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (artigos 344 

e 345 do CPC).

 Nos termos do art. 677, §3.º, do CPC, a citação será feita na pessoa do 

advogado do embargado, haja vista que possui procurador constituído nos 

autos da ação principal.

 Decorrido o prazo para apresentação de contestação, manifeste-se a 

parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 23/11/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147024 Nr: 3137-29.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: San Rafael Sem. e Cereais Ltda, Reneu Rafael Colferai, 

Fernando Gustavo Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Primo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Cassio Bruno Barroso - OAB:21.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 147024

 Vistos, etc.

 Presentes os requisitos do artigo 677, caput do CPC, recebo os embargos 

de terceiro para discussão.

 Considerando a revogação da decisão que deferiu a liminar de 

reintegração de posse ao autor, ora embargado, nos autos principais em 

apenso (código n.º 146702), torna-se prejudicado o pedido liminar 

veiculado nos presentes embargos, com base no artigo 678.

 Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias (artigo 679, CPC), 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (artigos 344 

e 345 do CPC).

 Nos termos do art. 677, §3.º, do CPC, a citação será feita na pessoa do 

advogado do embargado, haja vista que possui procurador constituído nos 

autos da ação principal.

 Decorrido o prazo para apresentação de contestação, manifeste-se a 

parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 23/11/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2947-66.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Primo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaidy Marlone Naves 

Nascimento - OAB:, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dado o vício de representação processual no momento de distribuição da 

inicial, revogo a decisão de fls. 47/50.Outrossim, considerando que a 

irregularidade da representação processual foi sanada, e verificando que 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo estão 

presentes, bem assim a existência dos requisitos formais e materiais, 

recebo a inicial. No mais, passo ao exame do pedido liminar. Em que pese 

os contratos de compra e venda e de comodato acostados à inicial 

aparentemente conferirem direito a concessão da liminar, os documentos 

juntados aos autos às fls. 61/97 colocam em dúvida a legitimidade dos 

instrumentos negociais que embasam o pedido e, por conseguinte, a 

própria posse indireta do autor e direta do requerido. Verifica-se que a 

parte autora sustenta o seu pedido na posse indireta do imóvel, eis que 

supostamente teria a titularidade do domínio que teria cedido em comodato 

ao requerido. Diante dos argumentos expostos em contexto com a 

documentação juntada aos autos, não vislumbro credibilidade nos 

contratos apresentados pelo autor para embasar a sua posse indireta 

sobre os imóveis declinados na inicial e a posse direta do requerido. 

Desse modo, a posse exercida pelo autor não restou satisfatoriamente 

demonstrada, bem assim o alegado esbulho. Não estando os fundamentos 

apresentados amparados em documentação que se permita aferir a 

presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, não se justifica que o 

contraditório seja sacrificado neste momento processual, razão pela qual 

revogo a liminar de fls. 47/50, retornando as partes ao status quo ante, 

vez que a decisão de revogação tem efeito ex tunc. Caso a liminar de 

reintegração de posse tenha sido cumprida com a retirada dos 

maquinários e do gado do pasto da parte ocupante do imóvel, determino a 

expedição de contramandado de reintegração de posse. Intimem-se as 

partes para que tomem ciência do teor desta decisão.Cite-se a parte 

requerida para que conteste, querendo, a presente ação, no prazo de 15 

dias.Vindo aos autos a resposta, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a 

parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145542 Nr: 2232-24.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Alegando o inadimplemento da parte requerida, a autora ajuizou a 

presente ação monitória embasada em emissão de cédula rural 

pignoratícia (fls. 06/11 verso).

Assim, EXPEÇA-SE mandado monitório concedendo a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra com o pagamento da dívida 
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nos termos do pedido inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, 

do CPC).

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC).

A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS à 

Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, caput 

e §4º do CPC).

Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, §2º do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário, atentando-se a serventia 

para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado, Dr. 

Sérvio Túlio de Barcelos, alterando-se a capa dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 329-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alves de Carvalho 

Vaz - OAB:22327/O

 Ante o exposto, acolho, como razão de decidir, o pleito da D. Defesa de fl. 

510 Verso e HOMOLOGO a substituição da testemunha Adão Pereira 

Machado pela testemunha Brízido Ferreira Carvalho. Ante a manifestação 

do Parquet de fl. 524, determino que o Sr. Gestor diligencie conforme teor 

de fl. 520, para saber acerca do cumprimento da missiva encaminhada. 

Promova a Senhora Gestora as devidas intimações e quanto à testemunha 

de defesa Brízido Ferreira Carvalho, em caráter de urgência, ante a 

proximidade da Sessão do Plenário Designada.Ciência ao Ministério Público 

e defesa do Suplicante. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 1131-35.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR", IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de audiência dos autos ID nº 

14314 a parte requerida não compareceu à Conciliação agendada, não 

havendo nos autos endereço atualizado da mesma, motivos pelos quais 

deixo de designar nova audiência de conciliação/mediação. Assim, 

devolvo os autos à Secretaria da Segunda Vara para as providências 

cabíveis ao normal prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 1132-20.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhana Galvão Ribeiro "menor", Ivani Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Amorim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro não há nos autos 

endereço atualizado da parte requerida , motivos pelos quais deixo de 

designar nova audiência de conciliação/mediação. Assim, devolvo os 

autos à Secretaria da Segunda Vara para as providências cabíveis ao 

normal prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144871 Nr: 1824-33.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Marcelo Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Marilene Lino Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozilene dos Santos 

Guimarães - OAB:151.347 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, tentada a conciliação 

entre as partes, esta restou infrutífera. Assim, devolvo os autos à 

Secretaria da Segunda Vara para as providências cabíveis ao normal 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144603 Nr: 1691-88.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Missias Vieira da Silva, José Pedro 

Batista Lins, Maria Nilcelania Braz de Sousa Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, tentada a conciliação 

entre as partes, esta restou infrutífera. Assim, devolvo os autos à 

Secretaria da Segunda Vara para as providências cabíveis ao normal 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 1404-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Alcântara de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o dia 02 de abril de 2019, às 16h (MT), saindo a parte 

autora devidamente intimada. Assim, que seja a parte requerida e seu 

respectivo advogado intimados a comparecer neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139500 Nr: 2138-13.2017.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAV, LdSAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24163/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Pública de fl. 41 v, e 

considerando que a Requerente está sendo assistido pela Defensoria 

Pública, nomeio para patrocinar a defesa do Requerido Luciana de Melo 

Silva, a D. Advogada Militante nesta Comarca Dra. Thais Soares Azevedo, 

OAB 24163/O-MT, devendo a nobre causídica ser intimada da presente 

decisão, registrando no ato que os honorários serão arbitrados ao final da 

demanda.

 Após, sem nova conclusão, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, haja vista haver interesse de menor no pleito, com 

supedâneo ao art. 178, II do CPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 146048 Nr: 2562-21.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do indiciado MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, devendo 

permanecer na modalidade de prisão em que se encontra, conforme 

decisão já proferida às fls. 44/46.Sem prejuízo, RECEBO a denúncia em 

todos os seus termos, dando a (ao/aos) acusado (a/os) MASSIONILIO 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, como incurso (a/os) no artigo nela 

mencionado, vez que o (a/os) mesmo (a/os) preenchem todos os 

requisitos do art. 41 do CPP e não se enquadram em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, do CPP.Fundamento a presente decisão vez que 

consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência 

do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do 

artigo 396-A do CPP, determino a citação dos (a) acusados (a) para 

responder (rem) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que os (a) mesmos (a) poderão arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em suas defesas, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Apresentada a defesa, 

sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro os demais pedidos do parquet 

constantes na cota de fls. 66. Cumpra-se o contido no provimento da 

CGJ.Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. São Félix do Araguaia - MT, 15 de Outubro de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137207 Nr: 626-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, às 14h00min(MT), com a Médica credenciada Dra. DENISE 

CRISTINA ALVES CARVALHO COUTINHO, CRM/MT: 7812, no Endereço 

sito Av. Dr. José Fragelli, n. 786, Centro, São Félix do Araguaia/MT 

(FÓRUM) - Sala do CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146048 Nr: 2562-21.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Vistos, etc.Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva 

proposto pelo denunciado MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR em 

que pleiteia a revogação da prisão preventiva, bem como apresentou 

resposta à acusação. (fls. 79/86).A manutenção da custódia cautelar 

encontra-se suficientemente fundamentada (decisão de fls. 44/46 v) em 

face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, 

retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade 

de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, 

sobretudo, a possível reiteração delituosa, caso permaneça 

solto.Ademais, se monstra necessário o cárcere do suplicante, ante ao 

crime perpetrado (art. 129, § 2º, inciso IV, c/c o § 10, e no artigo 129, §9º, 

na forma do artigo 69 (concurso material) todos do código penal), assim 

como, em razão da reiteração da conduta criminosa, haja vista que 

suplicante, além deste feito, já praticou mesma infração penal em face da 

mesma vítima (sua companheira) por outras 03 (três) vezes, conforme se 

verifica em consulta ao sistema APOLO (cód. 37581, 132568 e 31085), 

demonstrando assim a necessidade do cárcere do denunciado, para que 

esse não volte a delinquir. Logo, entendo que no caso em tela a garantia 

da ordem pública deve sobrepor aos direitos de ir e vir do representado, 

acautelando-se o meio social e espancando qualquer sensação de 

impunidade quanto ao crime ora praticado nesta comarca. No que tange à 

alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo que não 

há que se falar em constrangimento ilegal, haja vista que a instrução, 

ainda não teve seu processamento, ante a ausência da defesa em 

apresentar a resposta à acusação do suplicante. Desta forma, indefiro o 

pedido do réu, mantendo-se sua prisão preventiva do suplicante 

MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR. Dê-se ciência ao Ministério 

Público e ao Advogado.Por fim, não sendo o caso de absolvição sumária 

(CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 14h00min (horário de Cuiabá-MT).

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17395 Nr: 299-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvinda Alves Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 17h (MT), saindo as 

partes devidamente intimadas. Assim, que seja os autos remetidos a este 

Cejusc na data aprazada.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 006/2018-CA - A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 

Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições legais divulga o Gabarito 

Preliminar da prova realizada na data de 25/11/2018, para o Processo 

Seletivo de Estagiários da Comarca de Porto Esperidião-MT

* O Edital n° 006/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-14.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA POSSER OAB - MT0009509A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010024-14.2013.8.11.0098. REQUERENTE: FERNANDA MARINHO 

RODRIGUEZ Vistos. Em razão da impossibilidade de conciliação (Id. 

5300928), intimem-se as partes para especificarem as provas que 
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pretenderem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, com a devida 

justificativa de sua necessidade, sob pena de indeferimento. Após, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução (em caso de necessidade) ou sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Esperidião-MT, 19 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1289-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos dos embargos.Custas pela parte 

embargante.Arbitro honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da 

causa.Traslade-se cópia desta sentença aos autos principais.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19084 Nr: 880-80.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença 

lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição no que diz respeito à 

decisão deste juízo frente às provas colacionadas pelo ora embargante.

Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença a fim de que o 

instituto requerido seja condenado ao pagamento do salário de benefício 

em favor da parte autora, haja vista que esta possuía recolhimento em 

CTPS e não se trata de segurado especial.

 Instado a se manifestar, o INSS permaneceu inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisados os autos, observo assistir razão ao embargante, haja vista a 

contradição contida no dispositivo da sentença.

 Assim, retifico parte do dispositivo da sentença, a saber: onde se lê: “[...] 

um salário mínimo por mês [...]”, leia-se “[...] um salário de benefício por 

mês [...]”.

 No mais, mantenho a sentença incólume.

 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para sanar a contradição 

existente, retificando-se a importância (salário de benefício) a ser paga 

pelo INSS em favor do autor.

 Considerando-se a interposição de recurso de apelação pelo INSS, 

recebo-o e mantenho a tutela antecipada por seus próprios fundamentos.

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões recursais no 

prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48854 Nr: 2043-85.2017.811.0080

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e DETERMINO a anulação do assento de 

nascimento em nome do requerente, lavrado sob a Matrícula de nº 

0636440155 1982 1 00008 148 0005164 81, assim como DETERMINO a 

retificação do assento de nascimento lavrado sob a Matrícula de nº 

0636440155 1982 1 00007 290 0004531 20, para constar o nome do seu 

genitor JOÃO RODRIGUES DA SILVA e de sua genitora BENEDITA 

D’ABADIA DA SILVA, bem como a data de nascimento em 08/10/1969. 

EXPEÇA-SE carta precatória para cumprimento da presente sentença, 

consoante dispõe o parágrafo quinto do artigo 109, parágrafo 5º da Lei n.º 

6.015/73.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 3303-03.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemi Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC c.c. art. 48 e seguintes da Lei 

8.213/91, extinguindo o feito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez 

por cento) do valor corrigido da causa, que deverão (custas e honorários) 

ser recolhidos conforme o artigo 98, § 3.º, do NCPC, ante a gratuidade da 

justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58740 Nr: 2123-15.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 10: Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 4303-04.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 
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advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58241 Nr: 1859-95.2018.811.0080

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOPPE MARQUES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 3555-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE IVANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 25 de fevereiro de 2019, às 9h30 

(MT), para realização da audiência preliminar. Deverá ainda, o servidor se 

atentar de acrescentar à intimação o teor do despacho inicial nos casos 

em que se fizer necessário.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8334 Nr: 517-43.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR ALVES CORDEIRO, JOSE CARLOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Vistos em correição.

A certidão de p. 387 indica que a ausência do Acusado José Carlos era 

apenas temporária, motivo pelo qual determino a expedição de nova Carta 

Precatória para a Comarca de Aragarças/GO, com a finalidade de intimar o 

precitado Acusado acerca da r. sentença de p. 337/340.

Sem prejuízo, INTIME-SE o seu Procurador, por meio do DJE, para que, no 

prazo de 02 (dois) dias, apresente as contrarrazões ao recurso em 

sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Após, abra-se vista dos autos ao Defensor Público para que assim 

também o faça, em nome do Acusado Leomar.

Por fim, conclusos para os fins do art. 589 do Código de Processo Penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18980 Nr: 304-27.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORU NAGUMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Luiz de Paula 

Tancredi - OAB:188893/SP, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida que 

os autos encontram-se disponíveis nessa Secretaria, conforme pedido de 

desarquivamento. Nada sendo requerido, no prazo de 05(cinco) dias, os 

autos retornaram ao arquivo.

Ribeirão Cascalheira - MT, 23 de novembro de 2018

João Marcos Araújo Sousa

35935

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54993 Nr: 3012-53.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Xavier Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32536 Nr: 1000-42.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdilei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:

 Processo nº 1000-42.2013.811.0052 – Código 32536

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi intimado (fls. 150) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). ANDRÉ 

CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398, para que atue como advogado(a) 

nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 
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múnus, representar os interesses do acusado neste processo e se 

manifestar quanto a necessidade de permanência do armamento 

apreendido neste juízo.

ARBITRO, desde já, o montante de 01 URH a título de honorários 

advocatícios. Expeça-se a competente certidão.

 De tudo cumprido, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30621 Nr: 471-57.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar de Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4139 Nr: 157-92.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Salomão, Leda Terezinha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da devolução da carta precatória de referência 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45837 Nr: 1798-61.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Calazans de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT - 5736/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da manifestação do Perito do Juízo (referência 33).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 687-81.2013.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ribeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONILDA RIBEIRO PEREIRA, Cpf: 

97335002168, Rg: 1.000.250, Filiação: Irene Alexandre e Manoel 

Alexandre, data de nascimento: 08/03/1950, brasileiro(a), natural de Alto 

Garças-MT, casado(a), aposentada/lavradora e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, Cpf: 86606182115, Rg: 

1.558.607-3, Filiação: Leonilda Ribeiro Pereira e Newton Pereira, data de 

nascimento: 22/08/1972, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de quem possa interessar, acerca da. sentença de 

folhas 50/51, cujo teor segue abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: SENTENÇA: "Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição” 

proposta por LEONILDA RIBEIRO PEREIRA em favor de JOSÉ RIBEIRO 

PEREIRA, aduzindo que o interditando é portador de retardo/deficiência 

mental leve (CID 10 F70), não possuindo capacidade cognitivo volitiva para 

gerir sua própria vida, portanto não tem condições de praticar sozinho os 

atos da vida civil. A inicial (fls.05/08) veio instruída com documentos 

(fls.09/16), sendo recebida às fls. 17/17V, oportunidade em que foram 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita e designado o interrogatório. 

Audiência de interrogatório às fls. 20/23, oportunidade em que foi 

nomeado dativo para patrocinar os interesses do interditando e o MPE 

pugnou pela realização de perícia. Perícia médica que constatou a 

incapacidade definitiva do requerido às fls. 40/43. A requerente 

manifestou concordância sobre o laudo pericial às fls.46, pugnando pela 

procedência do pedido inaugural. O Ministério Público opinou 

favoravelmente à total procedência da pretensão (fls. 47/48v). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A interdição é o 

processo judicial por meio do qual a pessoa natural é declarada, 

absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer pessoalmente os 

atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, Vejamos o dispositivo 

legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a classificação de 

deficiências da pessoa natural: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, 

considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” (negritos nossos) Nesse sentido: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido.” In casu, analisando a perícia médica (fls. 40/43), percebe-se que 

o interditando possui déficit cognitivo grave que o torna incapaz para as 

atividades da vida diária. Assim, considerando que a anomalia do 

interditando o tornou definitivamente incapaz para entender a ilicitude de 

seus atos, entendo por bem decretar a interdição. Nesse diapasão, 

DECRETO a interdição de José Ribeiro Pereira, declarando-o 

definitivamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 
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acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do CPC, 

nomeando como curadora a Srª. Leonilda Ribeiro Pereira, ambos 

devidamente qualificados. Inscreva-se a presente sentença de interdição 

no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do 

NCPC. Custas serão suportadas pela requerente, estando suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Rio 

Branco/MT, 01 de junho de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco, 25 de novembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000260-91.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

Vistos etc., O art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95 dispõe que “ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. Dispõe também o art. 8º da Lei 

9.099/95 que “não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, 

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”. O artigo 2ª da Lei 

12.153/2009, dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”, sendo que em seu parágrafo 

4º, ressalta que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Desse modo, 

inadmissível a presente ação, pela incompetência deste Juizado Especial 

Cível e Criminal. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, IV, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000264-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA LAET DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (EXECUTADO)

 

Vistos etc., O art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95 dispõe que “ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. Dispõe também o art. 8º da Lei 

9.099/95 que “não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, 

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”. O artigo 2ª da Lei 

12.153/2009, dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”, sendo que em seu parágrafo 

4º, ressalta que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Desse modo, 

inadmissível a presente ação, pela incompetência deste Juizado Especial 

Cível e Criminal. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, IV, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Ao arquivo, com baixa. Rio Branco, 12 de novembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-37.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENI GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. De acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Portanto, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da 

ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. Com fundamento no art. 914 e 915 

da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Rio 

Branco/MT, 12 de novembro de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010066-02.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010066-02.2016.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 24.666,66 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: 

ADAILTON DA SILVA PERES, Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, S/Nº, 

RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Estado de Mato 

Grosso, Endereço: Setor Centro Politico Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): POLO ATIVO: ADAILTON DA SILVA 

PERES A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, se manifestar acerca 

da certidão juntada ao Id. 16668394, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. RIO BRANCO, 26 de 

novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-23.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000034-23.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA, Endereço: Rua Bahia, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, AVENIDA DOUTOR HÉLIO 

RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 

Senhor(a): POLO ATIVO: CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 16667952, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. RIO BRANCO, 26 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-73.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGASTAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000106-73.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE AGASTAO FILHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº: 

1000106-73.2018.8.11.0052 Reclamante: JOSE AGASTAO FILHO 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A Reclamada alega em preliminar necessidade de pericia grafotécnica em 

razão de divergência na assinatura da reclamante na procuração e no 

cédula de identidade. Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a 

perícia grafotécnica é desnecessária no caso em tela, porque se trata de 

excessiva, impertinente e de cunho protelatório. A Reclamada suscitou 

preliminar de inépcia da inicial argumentando que o Reclamante não 

apresentou comprovante de endereço em seu nome, contudo, rejeito a 

mesma, tendo em vista que a empresa tem sede na nesta comarcar. 

Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pela empresa Reclamada, ao 

argumento de que desconhece o débito negativado. A Reclamada, em 

defesa, alega que a cobrança é referente a prestação de serviço de 

telefonia não pagos, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados da mesma nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não 

pagamento da dívida. A Reclamada não trouxe ao autos nenhum 

documento comprobatório da existência de contrato firmado pela 

Reclamante, trazendo apenas tela sistêmica das faturas que de forma 

isolada não servem como prova da relação jurídica entre as partes. Assim 

sendo, não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que 

lhe competia, de provar suas alegações ante a hipossuficiência do 

consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, CDC, e art. 373, II, NCPC, 

tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial. Logo, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, ao 

inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito não comprovado de sua responsabilidade, tornando cabível a 

desconstituição do mesmo. Sendo assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, 

devendo reparar os danos a ela causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 
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contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-88.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000105-88.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais em decorrência de ato ilícito. Alega a parte autora que 

teve seu nome negativado indevidamente por quatro débitos no valor de 

R$ 96,44 (cento e quarenta e seis reais e oito centavos) Afirma que não 

reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. 

Requer ao final a declaração de inexistência do débito bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida afirma 

que as cobranças são devidas pois os serviços foram contratados, 

requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Analisando o 

conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte reclamante não tem razão quanto à sua 

pretensão. Verifico que no presente caso cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação junto à movimentação 

13430356. A empresa junta aos autos os contratos devidamente 

assinados pelo requerente no dia julho de 2014, juntamente com seus 

documentos pessoais e as faturas comprovando a real utilização do 

plano. A requerente deixou de adimplir com as faturas, ocasionando assim 

a negativação de seu nome. Assim, a empresa requerida comprova que 

houve a contratação das linhas pelo autor, não existindo assim qualquer 

falha na prestação dos serviços. Dessa forma restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora 

contratou os serviços da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Quanto ao pedido de 

condenação em litigância de má-fé, entendo que não estão presente os 

requisitos do art. 80 do CPC. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

OPINO pelo deferimento do pedido contraposto para a reclamante efetuar 

o pagamento do valor de R$ 96,44 (cento e quarenta e seis reais e oito 

centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros da data do vencimento da fatura; À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-58.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000107-58.2018.8.11.0052. REQUERENTE: VIVIANE CRISTINA ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº 

1000107-58.2018.811.0052 Reclamante: VIVIANE CRISITNA ALVES DE 

ALMEIDA Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia grafotécnica é desnecessária no 

caso em tela, porque se trata de excessiva, impertinente e de cunho 

protelatório a realização de perícia grafotécnica. A Reclamada suscitou 

preliminar de inépcia da inicial argumentando que o Reclamante não 

apresentou comprovante de endereço em nome de terceiro, contudo, 

rejeito a mesma, tendo em vista que a empresa não apresentou nenhum 

documento capaz de desconstituir o comprovante apresentado na inicial. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. O reclamado, por seu turno, alega que a cobrança é 

referente prestação de serviço de telefonia, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados daquele nos cadastros de proteção ao 

crédito em virtude do não pagamento da dívida. Analisado o processo, 

verifica-se que, embora o reclamado tenha trazido aos autos documentos, 

são apenas tela sistêmica que de forma isolada não comprova a relação 

contratual existente entre as partes. Assim sendo, não tendo o reclamado 

se desincumbido do dever de provar suas alegações ante a 

hipossuficiência do consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, CDC, e 

o art. 373, II, CPC, tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do 

reclamado ao inscrever os dados do reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por cobrança de serviço não prestado a aquele. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação do reclamado por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 
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Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000109-28.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ANGELA DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada suscitou preliminar 

de inépcia da inicial argumentando que o Reclamante não apresentou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, contudo, rejeito a mesma, 

tendo em vista que a empresa não apresentou nenhum documento capaz 

de desconstituir o comprovante apresentado na inicial. Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo 

reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito. O 

reclamado, por seu turno, alega que a cobrança é referente prestação de 

serviço de telefonia, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados daquele nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não 

pagamento da dívida. Analisado o processo, verifica-se que, embora o 

reclamado tenha trazido áudio, não restou comprovado que a contratação 

se deu pela reclamante(id. 13417364). Assim sendo, não tendo o 

reclamado se desincumbido do dever de provar suas alegações ante a 

hipossuficiência do consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, CDC, e 

o art. 373, II, CPC, tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do 

reclamado ao inscrever os dados do reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por cobrança de serviço não prestado a aquele. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação do reclamado por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-80.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000112-80.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE VITOR DOS SANTOS 

NETO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência do juizado especial arguida pelo reclamante em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Por sua vez, a reclamada afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifica-se que a reclamada comprovou a existência de relação jurídica 

entre as partes com a juntada de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência, ambos devidamente assinados 

pelo reclamante, bem como, cópia de seus documentos pessoais, como se 

observa no mov. 10. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia 
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grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra 

capaz de modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte 

autora de colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no 

art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as 

partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo 

autor, nos termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, 

trazendo aos autos comprovação de que as partes firmaram contrato de 

prestação de serviços. - Não há falar em inexistência de débito, 

impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

26/11/2015)”. Quanto ao pedido contraposto apresentado pela reclamada, 

o mesmo deve ser acolhido, posto que restou comprovada a licitude do 

valor cobrado, devendo ser pago pelo demandante a importância de R$ 

136,18 (cento e trinta e seis reais e dezoito centavos), objeto da presente 

lide. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante a pagar à 

reclamada o valor de de R$ 136,18 (cento e trinta e seis reais e dezoito 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000172-53.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ROSANGELA ROCAS 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº: 

1000172-53.2018.811.0052 Reclamante: ROSANGELA ROCA RODRIGUES 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A Reclamada suscitou preliminar de inépcia da inicial argumentando que o 

Reclamante não apresentou comprovante de negativação original, 

contudo, rejeito a mesma, tendo em vista que a empresa não apresentou 

documento para invalidar o extrato apresentado pela reclamante. Passo à 

análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela empresa Reclamada, ao argumento de que 

desconhece o débito negativado. A Reclamada, em defesa, alega que a 

cobrança é referente a prestação de serviço de telefonia não pagos, o 

que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma nos 

cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida. 

A Reclamada não trouxe ao autos nenhum documento comprobatório da 

existência de contrato firmado pela Reclamante, juntando apenas tela 

sistêmica que de forma isolada não serve para comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Assim sendo, não tendo a Reclamada se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de provar suas 

alegações ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância com o 

art. 6º, VIII, CDC, e art. 373, II, NCPC, tenho por verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada, ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes 

autos. 2 – CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos 

morais por ele sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar concordância 

com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o 

competente alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000101-51.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 
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com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada suscitou preliminar 

de inépcia da inicial argumentando que o Reclamante não apresentou 

comprovante original do órgão de proteção ao credito, contudo, rejeito a 

mesma, tendo em vista que a empresa não apresentou nenhum documento 

capaz de desconstituir o comprovante apresentado na inicial. Passo ao 

exame do mérito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado 

por débito de R$ R$ 55,28 (cinquenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos), comprovado por meio de extrato do SPC/SERASA juntado no 

id. 12381667, o qual alega desconhecer. O reclamado, em contestação, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Analisado o processo e documentos 

a ele acostados verifica-se que o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que as inserções do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida por aquele, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação do reclamado por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000082-45.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GIVALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada suscitou preliminar 

de inépcia da inicial argumentando que o Reclamante não apresentou 

comprovante original do órgão de proteção ao credito, contudo, rejeito a 

mesma, tendo em vista que a empresa não apresentou nenhum documento 

capaz de desconstituir o comprovante apresentado na inicial. Passo ao 

exame do mérito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado 

por débito de R$ 134,69 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos), comprovado por meio de extrato do SPC/SERASA juntado no 

id. 12031879, o qual alega desconhecer. O reclamado, em contestação, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Analisado o processo e documentos 

a ele acostados verifica-se que o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que as inserções do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida por aquele, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação do reclamado por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 
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depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito
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Processo Número: 8010023-31.2017.8.11.0052
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010023-31.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARLENE RODRIGUES 

MARQUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada suscitou preliminar 

de inépcia da inicial argumentando que não há pretensão resistida posto 

que o reclamante não tentou resolver o problema administrativamente, 

contudo, rejeito a preliminar nos termos do art. 3º do CPC, posto que o 

consumidor se sentido lesado pode questionar pela via judicial. Passo ao 

exame do mérito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado 

por débito de R$ 50,33 (cinquenta reais e trinta e três centavos), 

comprovado por meio de extrato do SPC/SERASA juntado no id. 5297230, 

o qual alega desconhecer. O reclamado, em contestação, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que o reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que as inserções do nome do autor decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida por aquele, deve o débito discutido nos 

autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido 

de condenação do reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos. 2 – CONDENAR o reclamado a indenizar a 

autora pelos danos morais por ele sofrido no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no 

prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar 

concordância com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, 

desde já, o competente alvará para levantamento do valor. Mantenho a 

liminar proferida no id. 5297243. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA HINGRIT GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000146-55.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MONICA HINGRIT GOMES 

PARANGABA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência do juizado especial arguida pelo reclamante em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Por sua vez, a reclamada afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifica-se que a reclamada comprovou que trata-se de serviço de 

telefonia contratado pela reclamante, restando demostrada a existência de 

relação jurídica entre as partes com a juntada de Contrato, devidamente 

assinados, como se observa no id.14971862, juntamente com os 

documentos pessoas da reclamante apresentados no momento da 

contratação. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 
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manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pela reclamada, o mesmo 

deve ser acolhido, posto que restou comprovada a licitude do valor 

cobrado, devendo ser pago pelo demandante a importância de R$ 168,27 

(cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), objeto da presente 

lide. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante a pagar à 

reclamada o valor de R$ 168,27 (cento e sessenta e oito reais e vinte e 

sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação 

de juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-02.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000210-02.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: BANCO BMG Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Quanto a preliminar de 

decadência arguida pela reclamada rejeito em razão de que o ultimo até a 

data da propositura da ação ainda esta havendo desconto no salário da 

reclamante. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização 

por danos morais em razão descontos indevidos no seu subsídio, 

afirmando que não contratou cartão de crédito. Por sua vez, a reclamada 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

o desconto é devido. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes juntando contrato devidamente assinado pela parte 

autora, juntamente com documentos pessoais (RG e CPF) apresentados 

no momento da contratação. Desta feita, não há que se falar em 

restituição dos valores debitados referente as faturas, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra 

capaz de modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte 

autora de colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no 

art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as 

partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo 

autor, nos termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, 

trazendo aos autos comprovação de que as partes firmaram contrato de 

prestação de serviços. - Não há falar em inexistência de débito, 

impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

26/11/2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-68.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010135-68.2015.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 31.520,00 ESPÉCIE: [TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

ELIO RODRIGUES TEIXEIRA, Endereço: Rua CORUMBÁ, 252, CENTRO, 

LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A, 

Endereço: Rua BARAO DE MELGAÇO, 3209, Inexistente, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 Senhor(a): POLO ATIVO: ELIO RODRIGUES 

TEIXEIRA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

acerca da certidão juntada ao Id. 16683498, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. RIO BRANCO, 26 de 

novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente por motivos de saúde e consulta médica inadiável 

em outra cidade, designo nova assentada para o dia 24 de abril de 2019 

às 15h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77840 Nr: 3977-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BULHÕES DE LIMA, Arnaldo de 

Barros Amaro, Diego Monge de Souza Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Everton Henrique de 

Moraes Barradas - OAB:21176, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15447, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente por motivos de saúde e consulta médica inadiável 

em outra cidade, designo nova assentada para o dia 10 de dezembro de 

2018 às 16h10min.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO e OFÍCIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Nos termos da Lgilsção vigente e Provimeno 56/2007-CGJ, intimo os 

patronos das partes da decisão com audiência a seguir transcrita: Vistos. 

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente por motivos de saúde e consulta médica inadiável 

em outra cidade, designo nova assentada para o dia 24 de abril de 2019 

às 15h30min. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. A fim de dar celeridade processual, SERVE A 

PRESENTE DECISÃO DE MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68822 Nr: 2189-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militina Estaquia da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a guia depositada no valor de R$292,00 deve ser 

especificada - Diligências e não CUSTAS JUDICIAIS como fora feita. 

Quando da liberação no site TJMT para o Oficial de Justiça a quem for 

distribuído o mandado, aparecerá COMO guia não recolhida para 

pagamento de DILIGÊNCIAS. Assim, nos termos da Legislação vigente e 

Provimento 56/2007-CGJ, intimo o advogado da parte autora a efetuar 

novo recolhimento da diligência e requerer o valor depositado como custas 

judiciais dessa guia de volta, pois não há como fazer reversão de custas 

para diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82651 Nr: 2163-44.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton de Almeida e Silva, Mário José de 

Souza Martins, Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 876,00(Oitocentos e Setenta e Seis Reais ), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro Rosário Oeste( Vão da Serra), zona rural na 

Fazenda Jatoba, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 111-23.1991.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Ferreira de Amorim, Judith Figueredo Loureiro 

e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB/MT Nº 19809/O , a devolver os autos no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 

2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17827 Nr: 759-75.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilázio Magalhães, Viviane Cristine Ferreira Magalhães
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesuíno Catarino da Cruz, Evone Maria Barros 

Cruz, Jatabairu Francisco Nunes, Rui Ari Lorenzetti., Gaius Alider 

Gonçalves Fioravante Oliveira., Jakson Lorenzetti, Nei Luiz Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564, Valdemar Elpidio Pacheco - OAB:2253-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Marczynski - 

OAB:21.143/PR, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903/MT, Juderly 

S. Varella Júnior - OAB:7.298, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, Luiz Cláudio Nascimento - OAB:OAB/MT 

5.475, Manoel C. Dias Amorim - OAB:6.470, Maristela M. 

Nascimento - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado Odair Aparecido Busiquia - 

OAB/MT SOB O Nº11564 , a devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LINA DA CONCEICAO FERREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se quanto as petições da reclamada acostadas nos 

andamentos de ID n. 14620246 e ID n. 14839549, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-13.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ZAMPIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar-se quanto às petições constantes no ID n. 14593573 e ID n. 

14726774, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74170 Nr: 1688-30.2015.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTINHA AUXILIADORA DE AMORIM 

SILVA, Cpf: 77745922100, Rg: 10439021, Filiação: Rosa de Miranda 

Amorim e Germano Dias de Amorim, data de nascimento: 11/11/1979, 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), Telefone 3302.1041 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSÉ DIAS DE AMORIM, Cpf: 04368312104, Rg: 

0.083.663-0, Filiação: Maria Luiza de França e Pedro Celestino de Amorim, 

data de nascimento: 05/07/1937, brasileiro(a), casado(a), aposentado. 

atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Ação de Interdição de José Dias e Amorim

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de Ação de Interdição com Pedido 

de Antecipação de Tutela Provisória, formulada por Martinha Auxiliadora 

de Amorim Silva, em face de José Dias de Amorim (tio da Requerente), 

todos devidamente qualificados nos autos. Extrai-se da prefacial, que o 

Requerido não possui condições de gerir sua vida, vez que é portador de 

Alzheimer, e, que não consegue exprimir sua vontade.Com a inicial, 

acostaram-se documentos, dentre eles laudo médico e exames que 

atestam a patologia narrada. À Ref. 69 foi realizada audiência de 

interrogatório, qual resultou na determinação de realização de exame 

pericial com o interditando junto ao IML.O laudo pericial foi acostado aos 
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autos em ref. 91, qual concluiu pela incapacidade permanente do 

interditado.Após, vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.As condições da ação e os pressupostos 

processuais se fazem presentes. Em face da prova produzida e da 

singularidade do caso, desnecessária a produção de outras provas, 

cabendo o julgamento antecipado do feito. Toda interdição deve basear-se 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a curatela extraordinária, 

restrita a atos de conteúdo negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015.A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, adaptou nosso sistema legal às exigências da 

Convenção de Nova York de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma 

integral. Para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, “considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Assim, a 

interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial. A interdição não abrange a capacidade civil para 

casar-se ou manter união estável, exercer direitos sexuais ou 

reprodutivos, direito a filhos e planejamento familiar, direito à família e a 

convivência, guarda, tutela, curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 

13.146/2015. No decorrer da ação, contatou-se que a parte requerida é 

portadora de Alzheimer, assim como destacou-se no laudo pericial a 

permanecia da patologia, assim como que o Requerido “não consegue se 

alimentar sozinho, higiene pessoal, uso de medicamentos, responder por 

seu dinheiro e interagir com familiares”, tornando-o incapaz de reger por si 

só seus atos da vida civil, necessitando de auxilio para administrar sua 

renda , bens e negócios, impressão que se colheu na entrevista e 

comprovado pelo laudo médico. Ademais, verifica-se que a Requerente é 

sobrinha do interditando, não havendo notícia que desabone a sua 

conduta. Assim, diante da entrevista realizada em audiência, do laudo 

médico e dos fatos apresentados nos autos, entendo que a ação deve ser 

julgada procedente com base no artigo 1.767 do Código Civil, em que 

descreve que estão sujeitos a curatela, aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, o que se subsume ao 

caso em epígrafe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, para decretar a interdição do Requerido José Dias de Amorim, ao 

tempo em que vida do(a) interditado(a), ficando limitado(a) aos atos da 

curatela aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, 

requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou 

assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens 

ou direitos do(a) interditado(a). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do(a) interditado(a). 

Nos termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo Civil, a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do conselho 

nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impressa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interditado(a) e do(a) 

curador(a), a causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total 

a interdição, os atos que o(a) interditado(a) poderá praticar 

autonomamente. O(A) curador(a) nomeado(a) deverá prestar o 

compromisso definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do CPC. 

Sem custas nem honorários a deliberar. Após o transito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimese. Cumpra-se. 

Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ALBERTO DIAS DE ARAÚJO CAVALCANTE , digitei.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALBERTO DIAS DE 

ARAÚJO CAVALCANTE , digitei.

Santo Antonio do Leverger, 23 de novembro de 2018

Alberto Dias de Araújo Cavalcante Aut. Portaria nº 02/2017-VU

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-51.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 26 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GEFFERSON FIRMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000966-71.2018.8.11.0053. REQUERENTE: GEFFERSON 

FIRMINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. INTIME-SE 

o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, 

no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do 

art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT- PODER JUDICIÁRIO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL N. 021/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Dr.ª Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

1- Torna público o Gabarito Preliminar da prova objetiva do Processo 

Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo, realizada no dia 25/11/2018, 

conforme disposto no Edital n. 019/2018-CA de 07/11/2018 e provimento 

29/2014-CM, de 29 de outubro de 2014.

 ESPELHO DA SENTENÇA:

Item I – Citação Válida:

Pontuação: 10 pontos

Considerações: a) fundamentação legal; b) existência de contestação.

Item II – Ônus da prova:

Pontuação: 10 pontos

Considerações: a) ônus do autor e ônus do réu; b) fundamentação no 

caso concreto; c) inversão do ônus da prova – CDC.

Item III – Repetição de Indébito e Danos Morais

Pontuação: 30 pontos

Considerações: a) cabimento ou não, com a devida fundamentação fática 

e jurídica.

Item IV – Dispositivo da Decisão

Pontuação: 30 pontos

Considerações: a) procedência ou improcedência, a depender da análise 

do ônus probatório aferido e fundamentação condizente e decorrente do 

ponto de vista defendido pelo candidato;
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 b) na condenação, correção monetária e juros; bem como o momento de 

incidência; extinção da ação, com resolução de mérito, dispensa de 

condenação nas custas e honorários advocatícios; sujeição da decisão a 

homologação do juiz togado.

 Obs: a proposta era aberta, admitindo-se tanto a procedência, total ou 

parcial, quanto à improcedência dos pedidos autorais, a depender da 

análise do ônus probatório e fundamentação utilizada, observando-se a 

necessária coesão e decorrência lógica do dispositivo (concussão) à 

fundamentação fática e jurídica utilizada.

Item V – Obediência à norma culta da Língua Portuguesa

Pontuação: 20 pontos

Considerações: Ortografia, Gramática, Pontuação, Estilística, etc.

2- O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito 

preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da publicação deste edital, no DJE.

3- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser 

protocolados na Diretoria do Foro e serão analisados e decididos pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo e pela Juíza Diretora do Foro.

4- Não serão conhecidos os recursos sem identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consciente.

5- Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previstos em a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

6- O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos possíveis 

recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o 

gabarito oficial, e se o exame do recurso resultar em anulação de questão 

integrante da prova, a pontuação correspondente será creditada a todos 

os candidatos, independente de ter recorrido.

7- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso 

de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.

8- O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, logo após o decurso de prazo 

para recurso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezoito (26/11/2018). Eu, (Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o digitei.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini - Juíza de Direito e Diretora do Foro

O Gabarito completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56474 Nr: 1316-60.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1316-60.2014.811.0039

CÓDIGO 56474

Vistos.

Considerando que a sentença proferida às fls. 125/127 julgou 

improcedentes os pedidos contidos na peça inicial, bem como o acórdão 

de fls. 146 desproveu a apelação da parte autora, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24992 Nr: 611-67.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 611-67.2011.811.0039.

CÓDIGO 24992.

Vistos.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício de 

tutela antecipada concedida em favor da parte autora, bem como junte aos 

autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de 

ter cessado o benefício relatado nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22578 Nr: 199-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 199-73.2010.811.0039.

Código nº. 22578.

Vistos.

Defiro o pleito em folha nº 248.

Considerando que com a remessa dos autos ao requerido interrompeu o 

prazo do autor em exercer seu direito de recorrer da decisão proferida em 

folha nº 245, DETERMINO a restituição do prazo ao requerente.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24774 Nr: 393-39.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 393-39.2011.811.0039.

CÓDIGO Nº 24774.

Vistos.

Considerando o pleito retro em folhas nº 231/232, na qual se noticiou a 

cessação do benefício já implantado por decisão judicial.
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Para tanto, deverá ser feita uma verificação periódica pela Perícia Médica 

do INSS, de acordo com os prazos estabelecidos na legislação 

previdenciária, entretanto, não há no feito que a Autarquia Federal tenha 

respeitado os prazos e hipóteses contidas na legislação.

Desta feita, DETERMINO que se Oficie ao Gerente Executivo do INSS para 

que proceda no prazo de 30 (trinta) dias à reimplantação do benefício 

concedido em favor da parte autora, bem como junte aos autos a 

respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o empecilho que 

esteja impossibilitando a devida implantação do benefício concedido nos 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25040 Nr: 659-26.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 25040

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 10h45min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 435-59.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GIVAN VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

25.270,58 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais e, cinquenta e oito 

centavos) referente às verbas pretéritas, com data base em 05/2018, já 

excluída a verba devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Ademais, oficie-se o 

Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias 

à implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos.Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos 

documentos pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de 

casamento e/ou nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença 

prolatada nestes autos.Após, intime-se a parte autora para que requeira o 

que entender de direito, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 1018-15.2007.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. J. PAZETE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. COSTA E CIA LTDA, ROSA DE BARROS 

COSTA, HAMILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, FRANCIELLY APARECIDA STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GISELA DE ALMEIDA FACINCANI 

DO NASCIMENTO - OAB:167797-E/SP, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746

 AUTOS Nº 1018-15.2007.811.0039

CÓDIGO 15205

Vistos.

Considerando a Certidão de Crédito atualizada (fl. 423/424) juntada aos 

autos, remetam-se o feito ao processo de n° 4233-76.1996.8.11.0041 – 

cód. 60.326, em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá-MT e assegurar o recebimento do crédito do 

Requerente.

 Às providências. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24995 Nr: 614-22.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON J. SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAÚJO VEIGAS 

- OAB:2684

 Autos nº. 614-22.2011.811.0039.

Código nº. 24995.

Vistos.

Considerando que o adimplemento dos honorários periciais será rateado 

entre as partes, conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para que se manifestem quanto a proposta de 

honorários em folha nº 209/210, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 445 Nr: 17-49.1994.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA AMBRÓSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Autos nº. 1994/908.

Código nº. 445.
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Vistos.

DETERMINO a intimação da parte executada para que se manifeste quanto 

a atualização do débito em folhas nº 143/144, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23308 Nr: 932-39.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & PIRELLI LTDA, MARIA ELIZA 

PIRELLI DE ALMEIDA, SILVIO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 CÓDIGO Nº. 23308.

Vistos.

Cumpra-se o proferido em decisão de folha nº 65.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1934 Nr: 437-78.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOREIRA BASTOS - DE CUJUS, 

JOANÍLIA ROSA DE JESUS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1999/2275.

Código nº 1934.

Vistos.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17084 Nr: 286-97.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SEVERINO MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20.246, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 286-97.2008.811.0039.

CÓDIGO 17084.

Vistos.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício de 

tutela antecipada concedida em favor da parte autora, sob pena de multa e 

desobediência, visto que nas fls. 353/365 já tem determinação para o 

restabelecimento do benefício, bem como junte aos autos a respectiva 

carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter cessado o 

benefício relatado nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23308 Nr: 932-39.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & PIRELLI LTDA, MARIA ELIZA 

PIRELLI DE ALMEIDA, SILVIO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº 932-39.2010.811.0039.

CÓDIGO 23308.

Vistos.

Considerando a manifestação do douto advogado da parte exequente, 

chamo o feito a ordem e revogo a sentença de ref. 61, tendo em vista que 

foi apresentado recurso de apelação da sentença que declarou prescrita 

a certidão de divida ativa em fls. 32 e contrarrazões em fls. 49, faltando 

apenas que o feito fosse remetido ao Egrégio Tribunal de Jutiça, sendo 

arquivado equivocadamente em decisão de fls. 56.

No mais, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23308 Nr: 932-39.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & PIRELLI LTDA, MARIA ELIZA 

PIRELLI DE ALMEIDA, SILVIO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 
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extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85291 Nr: 288-18.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT, ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O

 AUTOS N. 288-18.2018.811.0039

CÓDIGO 85291

Vistos.

Defiro o pedido de ref. 74.

Considerando que o reeducando SÓBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR irá 

estabelecer moradia na cidade e Comarca de Cuiabá-MT, onde possui 

vínculo empregatício e familiares, conforme comprovante de endereço 

juntado aos autos (ref. 75), DETERMINO a remessa do presente Processo 

Executivo de Pena ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT, 

com fulcro no artigo 1.547 da CNGC/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73223 Nr: 2746-76.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 73223

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a existência de audiência designada 

para a data de 22.11.2018. Ademais, por meio do ofício (anexo) nº 

387/2018, foi informada a impossibilidade de comparecimento do membro 

do Ministério Público à audiência designada para esta data.

Considerando a complexidade do feito e a imprescindível necessidade da 

oitiva do i.Parquet, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nos 

autos para o dia 11 de abril de 2019, às 16h30min.

Intime-se as partes quanto às redesignação da presente solenidade.

Consigno, que havendo comparecimento das partes e seus procuradores 

(caso não intimados), estes deverão dirigir-se à Secretaria da Vara Única 

e sairão intimados da presente redesignação.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22450 Nr: 110-50.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 110-50.2010.811.0039

CÓDIGO 22450

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PEDRO JOSÉ DA 

SILVA em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo atualizado, conforme apresentado pela parte autora às fls. 

229/233.

Inércia da Autarquia concordando com os cálculos às fls. 236-v.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte autora apresentou o cálculo às 

fls. 229/233. Nota-se, que a Autarquia, quedou inerte com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 13.727,52 (treze mil, setecentos e vinte e 

sete reais e, cinquenta e dois centavos) referente às verbas pretéritas, 

R$ 1.372,75 (um mil, trezentos e setenta e dois reais e, setenta e cinco 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

13.727,52 (treze mil, setecentos e vinte e sete reais e, cinquenta e dois 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.372,75 (um mil, trezentos e 

setenta e dois reais e, setenta e cinco centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25169 Nr: 788-31.2011.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA BARBOSA DE FREITAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 788-31.2011.811.0039.

Código nº. 25169.

Vistos.

Defiro o petitório de fls. 151/152, acerca da dívida com a Secretaria 

Municipal de Fazenda. Isto posto, determino a intimação do inventariante 

para comparecer à Prefeitura Municial de São José dos Quatro Marcos.

Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 1572-42.2010.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE TOLEDO FILHO, ALAIDE GIRATO 

DE TOLEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MENDONÇA, LÉA MARIZA LOPES 

MENDONÇA, JOSÉ ANTONIO MUNIZ, BENEDITA QUITERIA MUNIZ - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a sentença de fl. 165/166 no que 

toca o objeto da lide deverá ser retirada da porção de 1.961,48 (um mil 

novecentos e sessenta e um hectares e quarenta e oito ares dos 

requeridos Paulo Mendonça e esposa Lea Mariz Lopes Mendonça, 

portanto, DETEMINO a correção do erro material proferido na 

sentença.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT 05 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54136 Nr: 1907-56.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA MOREIRA - DE CUJUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS ALVES BEZERRA, HDI SEGUROS 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361, RAFAELLA PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 PROCESSO 1907-56.2013.811.0039.

CÓDIGO 54136.

Vistos.

 Conforme decisão de fl. retro, DETERMINO a intimação do patrono da 

parte autora para se manifestar neste feito no devido prazo legal, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55108 Nr: 247-90.2014.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL-DC, VGDS-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25235 Nr: 854-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES ANTÔNIO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇAO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR, NOS 

PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDAO DA CONTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE FOLHAS 264, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55966 Nr: 941-59.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA SOLDÁ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53955 Nr: 1726-55.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GAMERO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51103 Nr: 980-27.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50756 Nr: 611-33.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25794 Nr: 1412-80.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALME GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25169 Nr: 788-31.2011.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA BARBOSA DE FREITAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24992 Nr: 611-67.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 1572-42.2010.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE TOLEDO FILHO, ALAIDE GIRATO 

DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MENDONÇA, LÉA MARIZA LOPES 

MENDONÇA, JOSÉ ANTONIO MUNIZ, BENEDITA QUITERIA MUNIZ - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23308 Nr: 932-39.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & PIRELLI LTDA, MARIA ELIZA 

PIRELLI DE ALMEIDA, SILVIO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20184 Nr: 339-44.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20015 Nr: 161-95.2009.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PILATI ALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19979 Nr: 137-67.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 1018-15.2007.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. J. PAZETE & CIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. COSTA E CIA LTDA, ROSA DE BARROS 

COSTA, HAMILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, FRANCIELLY APARECIDA STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GISELA DE ALMEIDA FACINCANI 

DO NASCIMENTO - OAB:167797-E/SP, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 777-84.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIG CAPITAL LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA 

DE CASTRO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI CESAR DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:236288/SP, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intima-se o advogado LUIZ ORIONE 

NETO, a devolver os autos em cartório no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

CNGC, Art. 431: O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11731 Nr: 470-77.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Adriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO de fls. 172/175 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31982 Nr: 1082-68.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiney de Fatima Rovari de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24935 Nr: 218-98.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Correa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO CORREA PEREIRA, Cpf: 

00629193185, Rg: 15229793, Filiação: Leogilda Correa Pereira e Catarino 

Olimpio de Jesus, data de nascimento: 30/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Rosário do Oeste-MT, solteiro(a), caminhoneiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ajuizou a presente ação em 

desfavor do denunciado. I - DOS FATOS: No dia 21 de janeiro de 2016, na 

propriedade agrícula Fazenda Terra Santa, localizada no distrito de Nova 

Fronteira, comarca de Tabaporã/MT, Adriano Correa Perreira ofendeu a 

integridade corporal de sua companheira Rosângela Bispo Lacerda, 

praticando o crime de violência contra a mulher. II - DO DIREITO: A 

presente Ação Penal encontra respaldo no artigo 129, §9°, do Código 

Penal, sob manto de proteção da Lei n° 11.340/06. III - DOS PEDIDOS: 

Citação do denunciado. Intimação da vítima e das testemunhas. 

Prosseguimento do feito até final condenação.

Despacho: Vistos, etc.Uma vez que restou prejudicada a localização do 

réu, determino sua citação pela via edital. Assim, cite-a dos termos da 

denúncia para responder a acusação, por escrito, através de Advogado, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, sob pena 

de reclusão. Para tanto, expeça-se edital de citação e intimação, na forma 

do artigo 361 e seguintes do Código de Processo Penal, com prazo de 15 

(quinze) dias. Após, deixando o réu de apresentar resposta escrita ou 

não constituindo advogado nos autos, vistas ao MPE e, após, tornem os 

autos conclusos.Determino o perdimento de metade da fiança de acordo 

com o artigo 343 do CPP, caso tenha sido prestada, devendo, após 

descontados os encargos e custas processuais ser recolhida ao fundo 

penitenciário (art. 345 CPP).Entrementes, proceda-se com a busca via 

BACENJUD e, caso houver respostas, expeça-se carta Precatória. 

Certifique à Secretaria se algum do(s) acusado(s) se encontra(m) presos, 

procedendo busca via SEJUDH, bem como se há mandado de prisão em 

aberto. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 25 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Suélen 

Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 (...) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de José Fernando Lima da Cruz 

e Franciel Feitosa da Silva.Intime-se a acusação para se manifestar sobre 

a ausência de localização da testemunha Natanael, consoante 

documentação inclusa (f.463-466).Cientifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se os acusados e a defesa.Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como mandado/ofício.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 23 de novembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza 

de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 994-85.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Francisco Martins dos 

Santos - OAB:23545/0

 Vistos

Vista à parte autora para impugnação no prazo de 15 dias.

 Em seguida, manifestem-se as partes, em igual prazo, sobre as provas 

que efetivamente pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 893-48.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 dias, manifestar-se 

nos autos sobre o prosseguimento do feito, tendo em vista o aparenta 

abandono processual ao não comparecer à audiência retro realizada, sob 

pena de extinção.

 2. Cumprido o item retro, designe-se nova audiência de conciliação, nos 

termos preconizados na decisão de f. 134.

 3. Não comparecendo a parte autora aos autos, volte-me concluso para 

extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 45028 Nr: 1053-15.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES CARMEM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DA SILVA DE CARVALHO, 

WESLAINE ANDREIA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista já ter decorrido bem mais que o período de suspensão 

postulado, intime-se a parte autora para o recolhimento em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58240 Nr: 1294-81.2017.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDROSO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Vistos

Vista à parte autora para impugnação no prazo de 15 dias.

 Em seguida, manifestem-se as partes, em igual prazo, sobre as provas 

que efetivamente pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20205 Nr: 1233-75.2007.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Vanderlei Dias, Ana D'Arc de Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordino Arruda André, Luzia Pazinato André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

O A B : 1 0 0 6 6 - B ,  T h a m i r e s  H o h e n b e r g e r  M a f i s s o n i  - 

OAB:OAB/MT-18.783

 Vistos.

Intimem-se as partes para alegações finais no prazo sucessivo de 15 

dias, bem como para se manifestarem sobre o pedido de levantamento de 

honorários periciais de f. 206. .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-20.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSO JOSE KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO GERALDO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Numero do Processo: 

8010019-20.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EDENILSO JOSE KAMINSKI 

REQUERIDO: JOVINO GERALDO DE SOUZA - ME Vistos. Dispenso 

relatório nos termos do Art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação nominada de AÇÃO MONITÓRIA que promove EDENILSO JOSE 

KAMINSKI em desfavor de JOVINO GERALDO DE SOUZA – ME, o qual 

requer que, não sendo opostos embargos, constitua-se título executivo o 

título sem eficácia executiva (cheque). A competência dos Juizados 

Especiais Cíveis está fixada no Art. 3º da Lei 9.099/95. Não é possível, 

nessa via, por incompatibilidade de rito, o processamento de ações para 

as quais a lei disciplina procedimento especial. A ação monitoria trazida ao 

Diploma Processualístico (art. 700 à 702 do NCPC), possui diferença de 

ritos não suportados pelo Juizado. Pois, na monitória o procedimento é 

específico, ou seja, na ação monitória, estando a petição inicial 
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devidamente instruída, seu objetivo é que se defira, de plano, a expedição 

de mandado de pagamento, com a execução forçada da dívida, findo o 

prazo e não realizado o pagamento ou apresentados os embargos, fato 

este que não condiz com as normas do juizado, já que na ação de 

cobrança ou locupletamento ilícito haverá que se passar, 

necessariamente, pelo instituto da coisa julgada antes do início da fase de 

execução. Nesse contexto não há como permitir o prosseguimento da 

reclamação em epígrafe já que a pretensão envolve a ação monitória. Isto 

posto, face a inadmissibilidade do procedimento, reconheço a 

incompetência deste Juizado e, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 

9.099/95, declaro extinto, sem resolução do mérito, o presente feito. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA Juíza Leiga – 

Matrícula TJMT 30.883 SENTENÇA Vistos etc. Homologo a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-18.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HABOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Relatório dispensado nos termos no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Liquidação de Sentença 

Coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da Comarca do 

ACRE, proposta pelo(a) exequente em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito À competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar a presente liquidação de sentença, nos termos do artigo 3º, § 

1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 98, § 2º, 

incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-21.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARBAR ELOY DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PEDRO HOILLIAN DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 5 dias dar andamento ao feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-18.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HABOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos e examinados. Relatório dispensado nos termos no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Liquidação de Sentença 

Coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da Comarca do 

ACRE, proposta pelo(a) exequente em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito À competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 
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Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar a presente liquidação de sentença, nos termos do artigo 3º, § 

1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 98, § 2º, 

incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1796 Nr: 3-48.1999.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUCIOLO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14415

 Autos n° 3-48.1999.811.0085 (Código 1796) Autor: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso Réus: Rubens Afonso de Oliveira Vistos. Os autos 

vieram conclusos ante a manifestação da defesa, ora nomeada, pugnando 

pelo adiamento do julgamento do acusado Rubens Afonso de Oliveira, ante 

a decorrência do curto espaço de tempo entre a nomeação e a data da 

sessão de julgamento a ser realizada em 27.11.2018. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o petitório da defesa merece 

acolhida. Explica-se. Considerando a garantia constitucional da ampla 

defesa assegurada a todos os acusados (CF, art. 5º, LV) e, em especial a 

da plenitude de defesa assegurada aos acusados por crimes dolosos 

contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “a”, CRFB), bem como o diminuto espaço de 

tempo entre a nomeação do advogado e a realização da sessão de 

julgamento [27.11.2018], este juízo, diante da complexidade dos autos, 

devidamente alegada na petição de fl. 407, não vislumbra o domínio 

desejável do processo pelo defensor dativo, motivo pelo qual realizada a 

sessão na data mencionada não implementará ao mesmo a defesa técnica 

necessária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 407 e, via de 

consequência, REDESIGNO a sessão anteriormente aprazada para o dia 

18/02/2019, às 08h00min. CIENTIFIQUE-SE o MPE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 23 de outubro de 

2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53843 Nr: 817-35.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO EVANGELISTA, Cpf: 

01703386140, Rg: 1.670.583-1, Filiação: Maria Antonia de Lisboa, data de 

nascimento: 14/09/1985, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n° 817-35.2014.811.0085 (Código 53843)Réu: Eduardo 

EvangelistaS E N T E N Ç AVistos.Trata-se de processo executivo de pena 

do apenado Eduardo Evangelista, condenado a cumprir pena de 02 (dois) 

anos de reclusão pela infração do delito capitulado no artigo 155, §4º, 

inciso IV, do Código Penal.A sentença transitou em julgado para acusação 

em 09.06.2011 e para a defesa em 03.08.2012.Regressão do regime 

aberto para o regime fechado, conforme decisão de fls. 22/22-vO 

Ministério Público Estadual às fls. 26/26-v requereu a extinção da 

punibilidade do réu, nos termos do artigo 109, V e artigo 110, ambos do 

Código Penal.É o relatório. Fundamento e decido.Há óbice lógico e 

instransponível ao prosseguimento do executivo de pena, consistente na 

inevitável configuração da prescrição da pretensão executiva estatal.Com 

efeito, o reeducando foi condenado a cumprir pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, conforme guia de execução penal às fls. 05/06, encontrando o 

mesmo em local incerto e não sabido.Ademais, consoante se infere da 

leitura dos autos, o apenado não deu início ao cumprimento da pena 

imposta, passados mais de 07 (sete) anos, a prescrição da pretensão 

executória no presente feito é inconteste.De fato, nenhum efeito gera a 

execução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da 

Justiça Pública, considerando-se a pena aplicada, diante das 

circunstâncias do caso concreto, o reconhecimento da prescrição é 

medida imperativa.Esse é o caso dos autos: aplicando-se, então, o artigo 

109, V, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal, restará demonstrada a 

ocorrência da prescrição da pretensão executiva estatal, haja vista que 

entre a data do trânsito em julgado da sentença e a data atual houve o 

transcurso de mais de 04 (quatro) anos.Isto posto, DECLARO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ESTATAL E JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do apenado EDUARDO EVANGELISTA, com fulcro nos 

artigos 107, IV, artigo 109, V e artigo 110, ambos do Código 

Penal.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.EXPEÇA-SE o contramandado de prisão e 

DETERMINO à Secretaria do juízo para que se proceda com as baixas 

pertinentes no sistema BNMP.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Terra 

Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 18 de outubro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 993-72.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Por determinação verbal do MM. Juiz de Direito Dr. Elmo Lamoia de 

Moraes, redesignamos a audiência admonitória do dia 07/12/2018 às 

17:30hrs para o dia 06/12/2018 às 17:30 hrs por motivo do magistrado ter 

sido convocado a participar de reunião junto a Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-46.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000021-46.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000046-25.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000046-25.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 
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do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-55.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000044-55.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000045-40.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000047-10.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000047-10.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 
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Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)
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GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000048-92.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-79.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000023-79.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este 

Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o 

seguinte teor: “Informo que os cálculos de execução estão paralisados 

desde 26/09/2018 em decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz 

Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução. Nessa data, ainda 

estávamos concluindo os processos do mês de maio, por isso estamos 

pendentes com algumas comarcas que nos enviaram processos no 

referido mês. Estamos aguardando novo posicionamento do STF a 

respeito, para que possamos retomar os trabalhos. No momento, estão 

sendo realizados apenas os processos para cálculo de mora, que são 

aqueles em que o ofício já foi expedido e a fazenda intimada, porém não 

adimpliu o pagamento na data correta e sofrerá sequestro de valores. 

Caso possuam processos nessa situação, me informe para que 

possamos verificar, já nos demais casos será necessário aguardar a 

definição do STF. Fico à disposição para maiores esclarecimentos Att. 

Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da Presidência - TJMT” 

Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de alternativas para 

andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme conversado, os 
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cálculos de execução estão paralisados devido a suspensão da aplicação 

do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso Extraordinário 870.947. 

Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda estamos aguardando uma 

determinação. Atualmente estamos efetuando apenas o cálculo de mora, 

daqueles processos cujos ofícios requisitórios já foram expedidos e que 

sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus questionamentos, informo: 1) 

Os autos devem ser enviados para o cálculo do Departamento devido ao 

estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As alternativas possíveis para o 

caso da suspensão são: a) a determinação do juízo de origem de 

aplicação da TR (índice menos danoso para os cofres públicos) para 

atualização dos cálculos dos processos. b) a determinação do juízo de 

origem para que seja feito o cálculo das retenções tributárias com base no 

valor homologado inicialmente/originário sem seja feita uma nova 

atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para que sejam expedidos os 

ofícios requisitórios para os respectivos pagamentos. Atenciosamente, 

Camila Colombo dos Santos Departamento Auxiliar da Presidência – DAP” 

Indagado, ainda, via telefone, acerca da possibilidade de pagamento e 

retenção de imposto de renda na pessoa jurídica, isto é, em nome da 

sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, este Juízo foi 

informado que tal procedimento é possível, bastando que haja menção 

expressa de tal intuito, da razão social e de seu CNPJ. Diante disso, 

considerando a ausência de previsão para retomada da realização dos 

cálculos de liquidação do débito conforme IPCA-E; e considerando que no 

presente caso a execução é líquida, correspondendo ao valor de face da 

certidão de crédito de honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão 

somente para atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) 

a realização dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções 

tributárias; b) a retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa 

jurídica, na pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ 

foram indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000030-71.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000030-71.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este 

Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o 

seguinte teor: “Informo que os cálculos de execução estão paralisados 

desde 26/09/2018 em decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz 

Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução. Nessa data, ainda 

estávamos concluindo os processos do mês de maio, por isso estamos 

pendentes com algumas comarcas que nos enviaram processos no 

referido mês. Estamos aguardando novo posicionamento do STF a 

respeito, para que possamos retomar os trabalhos. No momento, estão 

sendo realizados apenas os processos para cálculo de mora, que são 

aqueles em que o ofício já foi expedido e a fazenda intimada, porém não 

adimpliu o pagamento na data correta e sofrerá sequestro de valores. 

Caso possuam processos nessa situação, me informe para que 

possamos verificar, já nos demais casos será necessário aguardar a 

definição do STF. Fico à disposição para maiores esclarecimentos Att. 

Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da Presidência - TJMT” 

Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de alternativas para 

andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme conversado, os 

cálculos de execução estão paralisados devido a suspensão da aplicação 

do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso Extraordinário 870.947. 

Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda estamos aguardando uma 

determinação. Atualmente estamos efetuando apenas o cálculo de mora, 

daqueles processos cujos ofícios requisitórios já foram expedidos e que 

sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus questionamentos, informo: 1) 

Os autos devem ser enviados para o cálculo do Departamento devido ao 

estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As alternativas possíveis para o 

caso da suspensão são: a) a determinação do juízo de origem de 

aplicação da TR (índice menos danoso para os cofres públicos) para 

atualização dos cálculos dos processos. b) a determinação do juízo de 

origem para que seja feito o cálculo das retenções tributárias com base no 

valor homologado inicialmente/originário sem seja feita uma nova 

atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para que sejam expedidos os 

ofícios requisitórios para os respectivos pagamentos. Atenciosamente, 

Camila Colombo dos Santos Departamento Auxiliar da Presidência – DAP” 

Indagado, ainda, via telefone, acerca da possibilidade de pagamento e 

retenção de imposto de renda na pessoa jurídica, isto é, em nome da 

sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, este Juízo foi 

informado que tal procedimento é possível, bastando que haja menção 

expressa de tal intuito, da razão social e de seu CNPJ. Diante disso, 

considerando a ausência de previsão para retomada da realização dos 

cálculos de liquidação do débito conforme IPCA-E; e considerando que no 

presente caso a execução é líquida, correspondendo ao valor de face da 

certidão de crédito de honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão 

somente para atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) 

a realização dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções 

tributárias; b) a retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa 

jurídica, na pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ 

foram indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-33.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000039-33.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000149-32.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000149-32.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 
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retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-70.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000140-70.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-55.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000141-55.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 
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alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-03.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000138-03.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-02.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000151-02.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000155-39.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000155-39.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 
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honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-18.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000040-18.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000115-91.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000115-91.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 
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sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-76.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000116-76.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-63.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000037-63.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-48.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000038-48.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 
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jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-85.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000042-85.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-70.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000043-70.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 
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execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000050-62.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000050-62.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 
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do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-47.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000051-47.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-32.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000052-32.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 
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cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-17.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000053-17.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, 

após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-02.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000054-02.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do débito 
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será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este 

Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o 

seguinte teor: “Informo que os cálculos de execução estão paralisados 

desde 26/09/2018 em decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz 

Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução. Nessa data, ainda 

estávamos concluindo os processos do mês de maio, por isso estamos 

pendentes com algumas comarcas que nos enviaram processos no 

referido mês. Estamos aguardando novo posicionamento do STF a 

respeito, para que possamos retomar os trabalhos. No momento, estão 

sendo realizados apenas os processos para cálculo de mora, que são 

aqueles em que o ofício já foi expedido e a fazenda intimada, porém não 

adimpliu o pagamento na data correta e sofrerá sequestro de valores. 

Caso possuam processos nessa situação, me informe para que 

possamos verificar, já nos demais casos será necessário aguardar a 

definição do STF. Fico à disposição para maiores esclarecimentos Att. 

Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da Presidência - TJMT” 

Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de alternativas para 

andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme conversado, os 

cálculos de execução estão paralisados devido a suspensão da aplicação 

do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso Extraordinário 870.947. 

Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda estamos aguardando uma 

determinação. Atualmente estamos efetuando apenas o cálculo de mora, 

daqueles processos cujos ofícios requisitórios já foram expedidos e que 

sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus questionamentos, informo: 1) 

Os autos devem ser enviados para o cálculo do Departamento devido ao 

estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As alternativas possíveis para o 

caso da suspensão são: a) a determinação do juízo de origem de 

aplicação da TR (índice menos danoso para os cofres públicos) para 

atualização dos cálculos dos processos. b) a determinação do juízo de 

origem para que seja feito o cálculo das retenções tributárias com base no 

valor homologado inicialmente/originário sem seja feita uma nova 

atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para que sejam expedidos os 

ofícios requisitórios para os respectivos pagamentos. Atenciosamente, 

Camila Colombo dos Santos Departamento Auxiliar da Presidência – DAP” 

Indagado, ainda, via telefone, acerca da possibilidade de pagamento e 

retenção de imposto de renda na pessoa jurídica, isto é, em nome da 

sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, este Juízo foi 

informado que tal procedimento é possível, bastando que haja menção 

expressa de tal intuito, da razão social e de seu CNPJ. Diante disso, 

considerando a ausência de previsão para retomada da realização dos 

cálculos de liquidação do débito conforme IPCA-E; e considerando que no 

presente caso a execução é líquida, correspondendo ao valor de face da 

certidão de crédito de honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão 

somente para atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) 

a realização dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções 

tributárias; b) a retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa 

jurídica, na pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ 

foram indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-31.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000022-31.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 
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representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-16.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000023-16.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-37.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000084-37.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este 

Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o 

seguinte teor: “Informo que os cálculos de execução estão paralisados 

desde 26/09/2018 em decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz 

Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução. Nessa data, ainda 

estávamos concluindo os processos do mês de maio, por isso estamos 

pendentes com algumas comarcas que nos enviaram processos no 

referido mês. Estamos aguardando novo posicionamento do STF a 

respeito, para que possamos retomar os trabalhos. No momento, estão 

sendo realizados apenas os processos para cálculo de mora, que são 

aqueles em que o ofício já foi expedido e a fazenda intimada, porém não 

adimpliu o pagamento na data correta e sofrerá sequestro de valores. 

Caso possuam processos nessa situação, me informe para que 

possamos verificar, já nos demais casos será necessário aguardar a 

definição do STF. Fico à disposição para maiores esclarecimentos Att. 

Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da Presidência - TJMT” 

Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de alternativas para 

andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme conversado, os 

cálculos de execução estão paralisados devido a suspensão da aplicação 

do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso Extraordinário 870.947. 

Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda estamos aguardando uma 

determinação. Atualmente estamos efetuando apenas o cálculo de mora, 

daqueles processos cujos ofícios requisitórios já foram expedidos e que 
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sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus questionamentos, informo: 1) 

Os autos devem ser enviados para o cálculo do Departamento devido ao 

estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As alternativas possíveis para o 

caso da suspensão são: a) a determinação do juízo de origem de 

aplicação da TR (índice menos danoso para os cofres públicos) para 

atualização dos cálculos dos processos. b) a determinação do juízo de 

origem para que seja feito o cálculo das retenções tributárias com base no 

valor homologado inicialmente/originário sem seja feita uma nova 

atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para que sejam expedidos os 

ofícios requisitórios para os respectivos pagamentos. Atenciosamente, 

Camila Colombo dos Santos Departamento Auxiliar da Presidência – DAP” 

Indagado, ainda, via telefone, acerca da possibilidade de pagamento e 

retenção de imposto de renda na pessoa jurídica, isto é, em nome da 

sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, este Juízo foi 

informado que tal procedimento é possível, bastando que haja menção 

expressa de tal intuito, da razão social e de seu CNPJ. Diante disso, 

considerando a ausência de previsão para retomada da realização dos 

cálculos de liquidação do débito conforme IPCA-E; e considerando que no 

presente caso a execução é líquida, correspondendo ao valor de face da 

certidão de crédito de honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão 

somente para atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) 

a realização dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções 

tributárias; b) a retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa 

jurídica, na pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ 

foram indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-61.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000020-61.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 13/11/2018, após 

consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da Presidência 

encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os cálculos de 

execução estão paralisados desde 26/09/2018 em decorrência da decisão 

proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, que suspendeu o uso do 

IPCA-E como índice de correção monetária para os processos em 

execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os processos do mês 

de maio, por isso estamos pendentes com algumas comarcas que nos 

enviaram processos no referido mês. Estamos aguardando novo 

posicionamento do STF a respeito, para que possamos retomar os 

trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os processos 

para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi expedido e a 

fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data correta e 

sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa situação, 

me informe para que possamos verificar, já nos demais casos será 

necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para maiores 

esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar da 

Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca de 

alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) e remeta-se 

ao ente devedor. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com 

o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado 

de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido 

Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-22.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000085-22.2018.8.11.0077. REQUERENTE: FELICE APARECIDO 

ANNUNCIATTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC). A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em 

pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas e deixou de pagar 

as demais, pois juntou telas e relatório de utilização desde a ativação da 

linha provando a contratação da parte autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre 

as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte autora, 

relatório de utilização compatível com o perfil da autora e diversos 

pagamentos. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Assim, pertinente é o pedido contraposto formulado pelo requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO A 

PAGAR AO RECLAMADO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A, o valor de 

R$ 1.415,20 (mil quatrocentos e quinze reais e vinte centavos), conforme 

pedido contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da divida, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar eventualmente 

deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-51.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRSO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR MACIEL OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000096-51.2018.8.11.0077. REQUERENTE: ADIRSO DE 

OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: CLAUDENIR MACIEL OLIVEIRA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da revelia a ser reconhecida. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Trata-se de Reclamação Ação de Cobrança em que ADIRSO DE OLIVEIRA 

LEITE move em desfavor de CLAUDENIR MACIEL OLIVEIRA. Alega em 

síntese, que fora contratado pelo requerido para realizar serviços de 

pintura, e que inicialmente o preço foi ajustado em R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais). Ocorre que após a conclusão dos 

serviços, o requerido lhe pagou apenas R$ 100,00 (cem reais), estando 

com crédito ainda de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que se 

requer o pagamento por meio desta. Devidamente citado (ID 15880841) o 

promovido não compareceu em audiência conciliatória (ID 16114476) e 

também não apresentou contestação. Assim, medida que se impõe é a 

decretação da revelia do promovido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e negritei). 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o comparecimento 

pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se de pessoa 

jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da lei 9.099/95: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. (destaquei e negritei). Estando devidamente 

comunicado o réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, 

inclusive para articular defesa, e assim não proceder, será declarado 

revel, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do 

autor. (grifei e negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de 
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força maior ou impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na 

audiência de conciliação, deve ser imposto os efeitos da revelia. PELO 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, DECRETO a revelia do 

reclamado, e, em consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e 

CONDENO o reclamado CLAUDENIR MACIEL OLIVEIRA, a pagar ao 

Reclamante, ADIRSO DE OLIVEIRA LEITE, ambos já qualificados, o valor de 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo 

(julho de 2017), conforme Sumula 43 STJ, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita 

para a parte reclamante. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-68.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONEI GERALDES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010033-68.2015.8.11.0077. REQUERENTE: CLEONEI 

GERALDES DE PAULA REQUERIDO: JAIR SOARES DE OLIVEIRA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da revelia a ser reconhecida. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Trata-se de Reclamação Ação de Cobrança em que CLEONEI GERALDES 

DE PAULA move em desfavor de JAIR SOARES DE OLIVEIRA. Alega em 

síntese, que emprestou dinheiro para o requerido comprar materiais de 

construção para fazer reparos na casa de sua sogra, e que pagaria em 

um mês quando recebesse da fazenda que trabalhava. Porem, o requerido 

esquiva-se de pagar sua dívida, que se requer o pagamento por meio 

desta. Embora a inicial não mencione a data exata em que o empréstimo se 

realizou, verifica-se que a ação fora proposta em 16/03/2015, quando a 

dívida já estava em atraso. Devidamente citado (ID 15899196 – juntado aos 

autos em 11/10/2018) o promovido não compareceu em audiência 

conciliatória (ID 16129315), realizada em 24/10/2018 e também não 

apresentou contestação à ação de cobrança. Assim, medida que se impõe 

é a decretação da revelia do promovido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e negritei). 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o comparecimento 

pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se de pessoa 

jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da lei 9.099/95: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. (destaquei e negritei). Estando devidamente 

comunicado o réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, 

inclusive para articular defesa, e assim não proceder, será declarado 

revel, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do 

autor. (grifei e negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de 

força maior ou impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na 

audiência de conciliação, deve ser imposto os efeitos da revelia. PELO 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, DECRETO a revelia do 

reclamado, e, em consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e 

CONDENO o reclamado JAIR SOARES DE OLIVEIRA, a pagar ao 

Reclamante, CLEONEI GERALDES DE PAULA, ambos já qualificados, o 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir do efetivo 

prejuízo, que será considerada a data da propositura da demanda quando 

a dívida já estava vencida (16/03/2015), conforme Sumula 43 STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da citação (11/10/2018). E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte reclamante. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000031-56.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JUNIO DANTAS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000031-56.2018.8.11.0077. REQUERENTE: JAIRO JUNIO 

DANTAS DE BARROS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, 

a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 
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assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência 

de relação contratual com Indenização por Danos Morais requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada a indenizar em virtude de 

negativação indevida, visto tratar-se de cobrança indevida, considerando 

que a portabilidade não fora efetivada e não houve ativação e nem 

utilização do chip enviado pela requerida, assim nega vinculo com a 

reclamada, contestando as cobranças que ensejaram a restrição. Pugna 

pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC, benefícios da justiça 

gratuita, condenação em danos morais e declaração de inexistência de 

debito/relação contratual. A empresa reclamada nega as disposições, 

informa que a parte autora requereu a portabilidade em 14/07/2017, e 

assim lhe foi enviado um chip provisório até a efetivação da portabilidade, 

vez que o numero/linha a ser portada fica inativa por certo período. E 

informa que quando a parte autora cancelou a portabilidade o acesso 

provisório já havia sido disponibilizado ao autor, e assim gerou a 

negativação ante o inadimplemento do requerente. Pois bem. Em que pese 

as alegações da reclamada verifico que embora faça menção na peça 

contestatória sobre a licitude da cobrança, e ainda que não teria sido 

informada do cancelamento da portabilidade, verifica-se que há a 

confissão da reclamada de que “não houve portabilidade”. E ainda, há 

confissão que a cobrança que ensejou a negativação é originada pelo 

chip ´provisório que fora disponibilizado ao cliente. Porem, não logrou êxito 

em provar a ativação do referido chip, tampouco de sua utilização. No 

entanto, há prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu 

nome mantido no rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 

03/01/2018 (ID 12177355), e que afirma ser ilegítima a cobrança visto que 

a portabilidade não foi concluída e não houve utilização dos serviços da 

requerida. Deste modo, declaro a inexigibilidade dos débitos, com a devida 

baixa da restrição, visto a reclamada não ter logrado êxito em provar a 

licitude da manutenção da cobrança. Em se tratando do chamado moral 

presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Confirmo a tutela deferida por sentença nos exatos 

termos proferidos (ID 12597122). Declaro ainda, a inexistência do débito 

da parte autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-59.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000089-59.2018.8.11.0077. REQUERENTE: BRUNA LETICIA DE 

ALMEIDA MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC), de onde se verifica existir outras restrições. Neste 

aspecto oportuno frisar a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita 

da Sumula 385 do STJ, que traz in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Ao empreender estudo e verificar a integra da referida 

s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas e deixou de pagar 

as demais, pois juntou telas e relatório de utilização desde a ativação da 

linha provando a contratação da parte autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre 

as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte autora, 

relatório de utilização compatível com o perfil da autora e diversos 

pagamentos. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE BRUNA LETICIA DE ALMEIDA MORAES 

A PAGAR AO RECLAMADO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A, o valor 

de R$152,60 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), 

conforme pedido contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da 

divida, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar 

eventualmente deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-89.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SOUZA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000087-89.2018.8.11.0077. REQUERENTE: ROMILDO SOUZA 

DE BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento por se encontrar devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL Arguiu a reclamada a preliminar de 

inépcia da inicial, visto que o documento que aponta a negativação em 

nome do autor não fora emitida diretamente pelos órgãos de proteção ao 

credito, e assim requereu a extinção do processo, contudo, diante das 

demais provas anexas tenho que é desnecessária tal prova, rejeito a 

preliminar arguida. Rejeitada. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a 

parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais por 

suposta cobrança indevida no valor de R$ 829,89 (oitocentos e vinte e 
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nove reais e oitenta e nove centavos), negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito e declaração de inexigibilidade do débito. Antes de 

tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC). No entanto, depreende-se deste que há outras 

negativações existentes em nome do autor e que não provou serem 

objetos de litigio judicial. Neste aspecto oportuno frisar a mal interpretação 

que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, que traz in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender estudo e verificar 

a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que trata-se de devedor contumaz. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de novembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-44.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000090-44.2018.8.11.0077. REQUERENTE: SANTA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC). A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em 

pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas e deixou de pagar 

as demais, pois juntou telas e relatório de utilização desde a ativação da 

linha provando a contratação da parte autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre 

as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte autora, 

relatório de utilização compatível com o perfil da autora e diversos 

pagamentos. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE SANTA GONCALVES A PAGAR AO 

RECLAMADO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A, o valor de R$134,33 

(cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme pedido 

contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da divida, e, em 
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consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar eventualmente 

deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-61.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000063-61.2018.8.11.0077. REQUERENTE: VALDIR LUIZ 

ANTONIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

INCOMPETENCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE PERICIA Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. Rejeitadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Não tenho dúvida alguma da procedência parcial 

do pedido. A parte reclamante é usuária dos serviços da parte reclamada, 

UC 6/446774-2, sendo que no dia 21 de FEVEREIRO de 2018, período 

noturno, houve queda de energia em sua propriedade rural. Na ocasião 

não verificou que não houve queda de energia para seus vizinhos, e 

somente depois pode constatar que a denominada “banana de fuzil” havia 

queimado. Assim, entrou em contato com a reclamante informando que 

estava sem energia, ao que teve resposta aguardar prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas para ter os serviços restabelecidos. O autor 

informou diversos números de protocolo de atendimento, mas a religação 

somente ocorreu em 27/02/2018 às 11 horas. Assim, a ausência dos 

serviços de energia essenciais para a propriedade rural, perdurou por 

quase 07 (sete) dias. Denota-se que além dos semoventes, reside na 

propriedade um casal de idosos. Assim, diante a ausência de 

fornecimento de energia elétrica, aduz que teve prejuízos materiais e 

morais. A reclamada na sua contestação alega que na realidade houve a 

necessidade de uma intervenção emergencial na rede de energia elétrica 

que abastece a região, realizada pela Concessionária, razão pela qual não 

cometeu ato ilícito, não estando presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Pois muito bem. O incidente noticiado deixou a 

propriedade rural do reclamante sem energia por longos período, as 

prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o 

Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, 

estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na 

Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficientes aos seus usuários, jamais podendo deixar um usuário 

desprovido de energia elétrica por 07 (sete) DIAS, por um simples reparo, 

como este que está se discutindo no presente feito. Aliás, considerando o 

valor que se paga pelo serviço de energia elétrica, não se poderia nem ao 

menos deixar um usuário desprovido do serviço por um dia inteiro que 

seja. A obrigação de manter mecanismos de proteção contra surtos e 

descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, pertence 

inexoravelmente à operadora de energia. Diante disto, verificada a ação 

ou omissão por parte da recorrente, dispensando-se, pela teoria do risco 

social a figura da culpa – que ao par disto ficou efetivamente 

caracterizada – o nexo de causalidade e os prejuízos, impõe-se, na forma 

da lei civil brasileira, a obrigação de indenizar: O Código de Defesa do 

Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Sobre a matéria destaca-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FORTES TEMPORAIS NA 

REGIÃO E DE CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADAS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS PELA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. No 

presente caso, não assiste razão à recorrente, à medida que, em relação 

aos períodos de 21/06/2018 a 23/06/2018 e de 02/07/2018 a 05/07/2018, 

não houve comprovação, pela demandada, de eventos climáticos a 

justificar a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. A 

empresa demandada, na condição de concessionária de serviço público, 

responde, objetivamente, pelos danos que, na execução das suas 

atividades, por ação ou omissão, houver dado causa. Em que pese as 

alegações de força maior ou culpa de terceiro (queda de poste), 

ocasionando a falta de energia elétrica, restou ausente a necessária 

demonstração que justificasse o fato da autora ter permanecido sem o 

serviço de energia elétrica, em sua propriedade, de 21/06 a 23/06/2018 e 

de 02/07 a 05/07/2018). Portanto, está comprovada a falha no serviço de 

fornecimento de energia elétrica, o qual tem caráter essencial. Ressalto, 

apenas para não passar in albis, que o fato de a autora ser agricultora e 

depender da energia elétrica para... desenvolvimento da atividade agrícola 

sequer foi considerado para fins de responsabilização da demandada. 

Pesa, sim, a essencialidade do serviço para própria subsistência da parte, 

sobretudo no meio rural. Com isso, resta configurado o dano moral, 

devendo ser mantido o quantum indenizatório em R$ 2.000,00, já que 

atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente às 

circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

COMARCA DE SANTA CRUZ DO SUL. ÁREA RURAL. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2015 E 25 A 27 DE 

MARÇO DE 2016. AUSÊNCIA DE PROVA DE TEMPORAL NO PERÍODO. 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADOS. DEMORA 

EXCESSIVA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ABALO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DOS MEROS 

DISSABORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00, 

QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007746829, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 21/06/2018) Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71008065260, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais,... Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

24/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008065260 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/10/2018) No tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, 
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entendo que fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há 

razão para sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até 

porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a 

razoabilidade e proporcionalidade. Quanto aos pedidos em indenização 

por danos materiais, tenho que a prova produzida nos autos mostra-se 

frágil e não é suficiente para o deferimento do pleito. Neste sentido, por 

analogia: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE 

QUALIDADE DE FUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. 

CASO CONCRETO. 1. A responsabilidade civil da demandada é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, somente isentando-se da responsabilidade 

quando comprovada qualquer das excludentes constantes do § 3ºdo 

artigoo supracitado, ou seja, a existência de culpa exclusiva da vítima ou 

inexistência de defeito sobre o serviço prestado. 2. Aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor ao pequeno produtor rural que, ainda 

que não destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação 

vulnerabilidade frente ao fornecedor. Mitigação da teoria finalista. 

Precedentes do STJ. 3. Havendo demonstração nos autos de que a parte 

autora sofreu prejuízos com a queda de energia elétrica em sua 

propriedade, nos termos do laudo que constatou e quantificou tal prejuízo, 

deve ser mantida a condenação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70066012709, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70066012709 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 31/08/2015) – grifei/negritei/destaquei Assim, verifica-se nos autos 

apenas a juntada de “Recibos” por serviços supostamente requeridos e 

pagos em decorrência da queda de energia. Porem, a referida prova se 

mostra insuficiente para a condenação da reclamada. DIANTE O 

EXPOSTO, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

esta reclamação e condeno à parte reclamada ao pagamento de danos 

morais à parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), importância 

que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de 

danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

data. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-76.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000062-76.2018.8.11.0077. REQUERENTE: PAULO COELHO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminar, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, 

a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada a indenizar por danos morais em virtude de 

negativação indevida de divida paga, pugna pela inversão do ônus da 

prova nos termos do CDC e a condenação em danos morais. A empresa 

reclamada nega as disposições de forma genérica, aduz a legalidade na 

cobrança que ensejou a negativação questionada pela parte autora, 

sendo incabíveis condenação em danos morais. Ao final pugnou pela 

improcedência da ação por defender estar ausente o dano moral. Pois 

bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que, não juntou ao 

processo prova do não recebimento das parcelas que ensejaram a 

restrição, não passando de mera conjectura defensiva. No entanto, há 

prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome 

mantido no rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 24/11/2017, 

referente divida vencida em 11/09/2017. Destaco que o autor não nega 

que estava inadimplente em algumas parcelas junto a requerida, mas 

afirma e comprova que as partes realizaram renegociação de divida, 

juntando aos autos prova de quitação (ID 13337395). Embora o autor 

tenha anexado aos autos apenas o comprovante de quitação da primeira 

parcela, a requerida não contestou a alegação de quitação integral do 

referido acordo. E ainda, eis que a primeira parcela fora paga em 

19/01/2018, quando o nome do autor já estava negativado e manteve-se 

até o ajuizamento da ação e deferimento da tutela antecipada 

(ID13380405). Assim, diante da prova do pagamento, declaro a 

inexigibilidade do debito, com a devida baixa da restrição, visto a 

reclamada não ter logrado êxito em provar a licitude da manutenção da 

restrição, e até mesmo ter confessado que os débitos do autor 

encontram-se devidamente quitados. Em se tratando do chamado moral 

presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 
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10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A incorporadora 

da União Norte do Paraná de Ensino LTDA – UNOPAR, a pagar à parte 

reclamante PAULO COELHO DE OLIVEIRA, o valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Confirmo a tutela deferida junto ao ID 

13380405 nos exatos termos proferidos. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-70.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BANHO LICKS OAB - RJ176184 (ADVOGADO(A))

CLEVERSON DE LIMA NEVES OAB - RJ069085 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010050-70.2016.8.11.0077. REQUERENTE: ALEXSANDRO 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos etc... 

Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De acordo com a inteligência do art. 51, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95, extingue-se o processo: II - quando, 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação. E ainda, nos termos do art. 8º da referida legislação: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.” In casu, considerando que a 

Empresa demandada teve sua falência decretada em 20 de agosto de 

2016, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, e por 

encontrar-se em Recuperação Judicial, não se pode desconsiderar a 

universalidade do juízo recuperacional. Destarte, é entendimento da 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade 

de efetivação de medidas constritivas, enquanto perdurar o estado 

recuperacional da sociedade empresária (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 

760.111/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17.3.2016, DJe 

31.3.2016). Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, Julgo por 

Sentença, Extinto o Processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

51, inciso II da Lei n.º 9.099/95. Sem custas. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. P. R. I. C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

M O R A I S  S A N T O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de 

novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000082-67.2018.8.11.0077. REQUERENTE: CLAUDINEI LEITE 

DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – INEPCIA INICIAL (COMPROVANTE DE RESIDENCIA) – 

AUSENCIA DE DOCUMENTO DE CONSULTA DE BALCÃO SERASA – NÃO 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Em contestação a reclamada arguiu a 
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preliminar de INÉPCIA DA INICIAL ante a comprovação de residência do 

autor não estar em nome próprio. No entanto, confrontado com os 

documentos pessoais do autor, verifica-se que o comprovante de 

endereço encontra-se em nome da genitora do autor, rejeito tal preliminar. 

AINDA, quanto a ausência de documento legitimo probatório da 

negativação junto aos órgãos, verifico que o documento acostado aos 

autos é suficiente para apreciar o mérito da demanda, ademais, a 

reclamada não nega a existência da restrição. Rejeito. A inversão do ônus 

da prova também não merece prosperar em razão da relação 

consumerista, e aplicação do CDC. Rejeitadas. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste 

razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido 

é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 

ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as 

provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo 

com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação, que não fora 

emitido pelos órgãos responsáveis (SPC/SERASA/SCPC). A parte ré, em 

sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve pagamento de 

diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou telas e relatório 

de utilização desde a ativação da linha provando a contratação da parte 

autora, deixando de pagar as que ensejaram a restrição. A parte ré juntou 

ao processo documentação probatória da contratação de seus serviços, 

demonstrando o vinculo entre as partes na relação consumerista: faturas 

em nome da parte autora, relatório de utilização compatível com o perfil da 

autora e diversos pagamentos. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE CLAUDINEI LEITE DE CAMPOS, A 

PAGAR AO RECLAMADO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A, o valor de 

R$161,73 (cento e sessenta e um reais e setenta e três centavos), 

conforme pedido contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da 

divida, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar 

eventualmente deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000179-67.2018.8.11.0077. REQUERENTE: CLEUNIR DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Trata-se de ação proposta 

por consumidor que afirma ter domicílio nesta Comarca, contra empresa 

que não tem sede e nem presta serviços nesta Comarca, em razão de 

descumprimento de contrato cuja obrigação deve ser cumprida em 

Parauapebas/PA. Ocorre que o art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe que: Art. 4º 

É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Desse modo, não se 

tratando do domicílio do réu e sequer exercendo este suas atividades 

nesta Comarca, é forçoso reconhecer que o foro competente é o do lugar 

onde a obrigação deva ser satisfeita, isto é, em Parauapebas/PA. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, III, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 26 de novembro 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-84.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO SOUZA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010062-84.2016.8.11.0077. REQUERENTE: ALECIO SOUZA 

ARAGAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PREMILINAR – INCOMPETENCIA DO 
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JUIZADO Em contestação, a parte requerida alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Rejeito. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta negativação indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação. A parte ré, em sua contestação, arguiu 

que agiu em pleno exercício regular de direito, informou que o autor 

aceitou convenio entre Vivo/Banco Santander em 22/07/2013 e recebeu 

cartão de credito internacional nº 5501540246830234, contrato nº 

660038052550, e foi ativado em 14/08/2013. Salienta a requerida que a 

parte autora foi contactada pela operado Vivo e esta lhe apresentou o 

referido beneficio, e o autor requereu para si o cartão de credito 

internacional oferecido. Destacou que conforme os áudios anexos, que o 

autor durante a ligação gravada confirmou diversos dados que conferem, 

tais como a profissão servidor publico, o seu salario na época, e os 

demais dados pessoais necessários para a emissão do cartão. Destarte, 

chama a atenção que em impugnação o autor negou as disposições, 

inclusive negando que em 22/03/2013 que o requerente não possuía o 

referido numero de celular 659942-8677, alegando que fora ativado em 

nome do autor somente em 18/02/2014. E assim conclui que o contratante, 

conforme áudios, não seria o requerente. E foi requerido que a empresa ré 

juntasse aos autos o A.R. comprovando o recebimento do cartão de 

crédito, e ainda que fosse oficiado a VIVO para informar a quem pertencia 

o numero de telefone móvel da data da contratação do cartão de credito. 

Contudo, eis que a Vivo fora oficiada e informou que na data da 

contratação a linha estava justamente em nome do autor. Quanto ao A.R. a 

empresa requerida informou não ter tido êxito em localizar. Ademais, os 

fatos ocorreram no ano de 2013. Pois bem, ressalvo ainda que a requerida 

em sua defesa anexou todas as faturas do cartão de credito, provando 

diversos pagamentos e ainda, que demonstram que as faturas trazem 

valores e utilização compatíveis com o perfil do autor. Diante as provas 

inequívocas, e ainda destaco que referente aos áudios, fora a empresa 

VIVO que entrou em contato, e o contratante informou todos os dados do 

autor, ou seja, a operadora sabia estava apenas confirmando os dados, 

fazendo conferencia com os dados já armazenados em seu sistema. Ao 

contrario do que acontece com fraudadores, que na posse de 

documentos de terceiros, buscam as instituições financeiras para que 

tenham um credito aprovado. Aqui denota-se que a empresa foi quem ligou 

para o autor que confirmou seus dados pessoais e aceitou o cartão de 

credito oferecido. E ainda, fraudador não paga contas. Assim, a requerida 

aduz que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto 

aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o autor 

altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente ao 

contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos pedidos, e 

ainda a condenação por litigância de má-fé. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo após quase cinco 

anos da contratação ainda dispunha em seus registros a gravação da 

contratação, as faturas, e que contém diversas informações que 

conferem com os dados do autor, faturas em nome do autor. A parte ré 

juntou ao processo documentação probatória da contratação e o não 

pagamento, demonstrando o vinculo entre as partes na relação 

consumerista: áudios incontestáveis, faturas, telas contendo o não 

pagamento. Pelos áudios depreende-se que a compra fora efetivada pela 

autora, e ainda que as cobranças informando o não pagamento tambem 

foram de conhecimento da requerente. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Concluo, 

desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a analise em 

conjunto das provas levantadas pelo promovido apontam para uma legitima 

contratação. Assim, não tendo a parte promovente comprovado que 

procedeu a quitação do debito, tenho que a negativação é medida legal. 

Até porque, em peça vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A 

EMPRESA, porem tal alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE 

DOS FATOS. Todas as informações correspondem aos documentos 

juntados na exordial e na defesa, sendo incontroverso a contratação dos 

serviços, utilização e o não pagamento. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Assim, pertinente é o 

pedido contraposto formulado pelo requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que CONDENO A 

PARTE RECLAMANTE ALECIO SOUZA ARAGAO A PAGAR AO 

RECLAMADO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, o valor de R$ 238,82 

(duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), conforme pedido 

contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da divida, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar deferida ID 5453962. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-31.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000162-31.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 
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Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000164-98.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000164-98.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 
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dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-21.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CESARI NIEMENS LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000001-21.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE CESARI 

NIEMENS LEAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo 

Oi – em recuperação judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - 

Recuperação judicial: Autor: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.) Conforme já ressaltado 

nos autos, foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". É o breve relatório. DECIDO. No 

caso em comento, verifica-se que a decisão que constituiu/declarou o 

crédito transitou em julgado após 20/06/2016, e assim trata-se de crédito 

extraconcursal, devendo o processo seguir curso até o momento dos atos 

expropriatórios, ocasião em que a competência passar a ser do juízo 

recuperacional e para lá será declinada a ação. A parte exequente 

formulou pedido de cumprimento de sentença acompanhado de planilha de 

cálculo de liquidação, na forma do art. 509, §2º, do Código de Processo 

Civil, e intimada a parte executada para cumprir a obrigação (art. 523 do 

CPC) e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do 

CPC), decorreu o prazo legal sem a prática de quaisquer dos dois atos, o 

que implica preclusão. Logo, devem ser homologados os cálculos 
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apresentados pela parte exequente, declarando líquida a execução, pondo 

fim à fase de liquidação e iniciando-se a fase expropriatória, 

declinando-se a competência para o juízo universal da recuperação 

judicial, a quem compete a prática dos atos de expropriação, consoante 

fundamentação supra. Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado 

Especial, uma vez reconhecida a incompetência territorial extingue-se o 

processo (art. 51, III, da Lei 9.099/95), não havendo que se falar em 

remessa dos autos ao juízo competente. A parte poderá 

ingressar/continuar seu pedido de cumprimento de sentença no juízo 

competente, juntando cópia integral destes autos, e assim ficará 

ressalvada eventual interrupção de prescrição, inexistindo prejuízo 

processual ou material. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente, declarando líquida a execução; 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro/RJ e, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-40.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000142-40.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 26 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTES E LACERDA 
 

 
EDITAL N°12/2018 
 
O Excelentíssimo Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 
Foro da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos 
interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na 
área de fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar na 
área de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Marcela 
Oliveira Moraes, Matricula 36825, Gestora Geral de 2ª Entrância, Airton Bottari, matrícula 
7009, Gestor Administrativo II e Dione Rosane Schock, matricula 8796, Gestora 
Administrativo III, sob a presidência da primeira. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de Administração do Fórum 
da Comarca, localizado na Avenida Paraná, nº 2598, bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, 
do dia 28/11/2018 a 07/12/2018, das 12h à 19h, considerando-se como extemporânea e sem 
validade qualquer inscrição feita fora desse período. 
3.1.11 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, 
CPF, data de nascimento etc), bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 
16/2016/CM: 
a) Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
b) Ser maior de 21 (vinte e um) anos; 
c) Não possuir antecedentes criminais. 
d) Ser Bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO). 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
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5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, no ato da 
inscrição, na Central de Administração da Comarca de Pontes e Lacerda/MT: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II - cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; IV - cópia 
autenticada do diploma de curso superior em Fisioterapia; 
V - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VIII - atestado de sanidade física e mental; 
IX – declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I); 
X - declaração de parentesco (Anexo II); XI - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Pontes e 
Lacerda/MT, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada 
ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder os 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
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b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 
3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
6.1.2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital. 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
nesse sentido. 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo de que trata este edital terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 8.930, de 
03/08/2016. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
Pontes e Lacerda/MT, 23 de novembro de 2018. 
 
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO 
FORO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT. 
 

 

 
 
                          (nome do interessado),                           (nacionalidade), portador do CPF 
 
 n.º                             e RG n.º                           , residente e domiciliado à                           ,  
 
vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de Fisioterapeuta na Comarca de Pontes  
 
e Lacerda/MT, juntando, para tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento  
 
16/2016/CM. 
 
Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 
 
                                                             ,                     de                            de 2018. 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

NOME DO CANDIDATO(A): 
 
 
CPF: RG: CÔNJUGUE 
   

PAI: MÃE: 
  

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

 
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam cargos de 
Direção, Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário: 
 
( )SIM ( )NÃO 
 
Nome do Parente Cargo Relação de 

Parentesco 
Setor 

    

    

    

    

 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13 do supremo tribunal 
federal, Resolução n° 07/2005, do conselho nacional de justiça, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 
 
 
Data Assinatura 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 

EDITAL N.º 006/2018-CA 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e 
Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições 
legais divulga o Gabarito Preliminar da prova realizada na data de 25/11/2018, para o 
Processo Seletivo de Estagiários da Comarca de Porto Esperidião-MT; 

 
GABARITO PRELIMINAR  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital e publicado no 
DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 
afixado no átrio do Fórum. 
Cumpra-se. 
 
Porto Esperidião/MT, 26 de novembro de 2018. 
 

 
 

Lílian Bartolazzi Laurindo 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
 

             A      B       C       D 
 21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  

             A      B       C       D 
 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

Disponibilizado - 27/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10383 Caderno de Anexos - 7 de 8



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO DA 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT- PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
 
 
EDITAL N. 021/2018-CA 
 
GABARITO PRELIMINAR: 
                       
01 B 11 C 
02 ANULADA 12 A 
03 A 13 D 
04 C 14 D 
05 A 15 D 
06 D 16 A 
07 A 17 C 
08 C 18 C 
09 B 19 B 
10 A 20 A 
 
 
                                   
Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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